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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 2015, 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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Coorganització i participació  en el Fòrum Rosa Virós  
Jornada de comportament polític fruït de la iniciativa de UAB, UB, UPF, 
CUIMPB, ICPS, CEO i CESB, celebrat el 4 de juny a Barcelona.  
Presentació de la ponència: Who answers what and when? The effects of the 
questionnaire on non-response on the questions of the barometers of the CIS, a 
càrrec de Lucía Medina (amb coautoria amb Jordi Muñoz, Guillem Rico i Robert 
Liñeira). 
 
Organització i participació  en el Workshop Eleccions Municipals, 2015 
Workshop organitzat per l'ICPS i celebrat el 18 de juny al Pati Manning a 
Barcelona. 
 
Organització i participació  en el Workshop Eleccions al Parlament de 
Catalunya, 2015, celebrat el 25 de novembre a la seu de l'Institut. 
 
Ambdós workshops s’inscriuen en un projecte d’anàlisi de l’any electoral 
[“Eleccions 2015”] que culminarà amb una tercera sessió sobre les eleccions 
generals celebrades el 20 de desembre, a realitzar la primavera de 2016.  
 
Publicació 
Medina, Lucía. 2015. Izquierda y derecha en España. Un estudio longitudinal y 
comparado. Madrid: centro de Investigaciones Sociológicas. 
 
Publicació 
Marcet, Joan. 2015. “Podemos, entre populisme et radicalisme” a Reynié, 
Dominique (Dir.) L’opinion européenne en 2015, Paris: Fondation pour 
l’Innnovation Politique. 
 

Publicació 
Medina, Lucía. 2015. Eleccions a Catalunya. Cap a una reedició del vot dual i 
l'abstenció diferencial? Col·lecció Quaderns de l'ICPS, núm. 9. Barcelona: 
Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
 
Publicació 
Medina, Lucía. 2015.From recession to long-lasting political crisis? Continuities 
and changes in Spanish politics in times of crisis and austerity. Col·lecció 
Working Papers, núm 334. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
 
 

� � � � � 
 
  

http://www.icps.cat/archivos/workshops/forumrosaviros2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/workshops/programa_forum_rosa_viros.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/workshops/programa_forum_rosa_viros.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q09_cat.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q09_cat.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp334.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp334.pdf?noga=1
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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 2015 hem acabat el Curs de Lectures especialitzat en autores i 
debats contemporanis (8a edició); i hem començat un nou Curs de Lectures. 
Aquest curs, per primera vegada, aborda els debats feministes de rellevància 
des del diàleg entre dues disciplines: La literatura i el pensament polític. 
D’aquesta manera, es facilita l’entrada al pensament polític feminista utilitzant 
lectures més amenes i d’altres més acadèmiques (9a 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.  
 
Cada any escollim un tema de recerca vinculat a les polítiques públiques locals 
i a la perspectiva de gènere que considerem que necessita d'un treball 
acadèmic pensat per a una posterior aplicació política pràctica dels seus 
resultats. Així, l’objectiu dels Seminaris CIP és ordenar els principals debats i 
apuntar alternatives de futur sobre polítiques públiques i gènere, posant 
especial èmfasi en les polítiques d’àmbit local.  

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-tpf8-set14.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf9-set15.pdf?noga=1
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Fins al moment, hem treballat temes de sostenibilitat, d’espai públic i seguretat, 
migracions i joventut, polítiques dels temps, participació ciutadana, polítiques 
socials, pressupostos, polítiques específiques encarades a les dones, i 
específiques encarades als homes (sempre des d’una perspectiva de gènere i 
local).  
 
Aquest any hem organitzat el XIV Seminari, sobre el tema GÈNERE I 
DIVERSITAT FUNCIONAL. Una violència invisible. 
 
El que ens hem decidit a fer és ajuntar professionals i expertes que provinguin 
de llocs i visions diverses per a construir un anàlisi compartit de la casuística. 
Algunes d’elles fan recerca en la matèria, altres treballen atenent dones amb 
diversitat funcional. Entre totes hem provat de respondre a preguntes com ara: 
Què vol dir la intersecció dona – discapacitat? Existeix una violència específica 
per a aquest col·lectiu? Com la definim i quantifiquem? Què haurien de fer els 
serveis públics per a detectar millor aquesta violència? Tenim referents i bones 
pràctiques en la matèria? 
 
Aquest Seminari començà a preparar-se al Gener de 2015 i ha culminat 
exitosament amb la sessió pública de presentació dels resultats, el dia 13 de 
novembre de 2015, i amb una publicació que recull els capítols resultants d'un 
any de treball de les expertes escollides. Entre totes s'acaba, doncs, construint 
un material que ara és un llibre on-line de la Col·lecció Grana de l’ICPS, 
accessible a través del web de l'ICPS: 
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g33freixanet.pdf 
 
Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Workshops de treball sobre el gènere i la diversita t funcional 
 
A través de dos Seminaris tancats s’han posat en comú les ponències 
preparatòries del XIV Seminari del Programa Ciutats i Persones: 
 
Les sessions de treball foren: 
 
Primera sessió de workshop tancat: trobada de treball sobre esborranys: 
4/03/2015 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. 
 
Segona sessió de workshop tancat: Sessió trobada per a la discussió sobre els 
capítols elaborats: 21/05/2015. 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. 
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Seminari de presentació de resultats  
XIV Seminari Ciutats i Persones 
Gènere i diversitat funcional. Una violència invisible 
Dia: 13 de novembre de 2015 
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 Sala d’actes del Centre Cívic La Sedeta, c/ 
Sicília 321, Barcelona. 
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-g33freixanet.pdf 
 
Publicació  
Col·lecció Informes núm. 11 
Material: Dones i presó: Descobrint els programes de reinserció des d’una 
mirada feminista 
Autores: Georgina Martín Fortunato 
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, GR Ciutats i Persones 2015, 
28 pàg. 
 
Publicació  
Col·lecció Grana número 33, Ciutats i Persones Gènere i diversitat funcional. 
Una violència invisible. Maria FREIXANET MATEO (coord.) Laia ALAMANY 
FERRÉ, Isabel CABALLERO PÉREZ, Inés CROSAS REMÓN, Andrea 
GARCÍA-SANTESMASES, Asun PIÉ BALAGUER, Mª Carme RIU PASCUAL, 
Alba SERRES ROBLES. Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 
2015 

 

Docència 
Taller sobre els indicadors de pobresa amb perspectiva de gènere. 
Exposat al V Congreso de Economía Feminista. 2, 3 i 4 de Juliol de 2015. 
Universitat de Vic. 
Els indicadors més utilitzats per mesurar la pobresa, l'exclusió i la desigualtat 
van ser analitzats a fons des de la perspectiva de gènere: mantenen problemes 
teòrics, polítics i metodològics que provoquen que la mesura de la pobresa 
sigui esbiaixada. 
 
Seminari 
Participació en el seminari tancat “Cossos que encara importen” amb Judith 
Butler. 
6 de novembre de 2015, al Mirador del CCCB.  
Treball a partir de les intervencions de Marta Segarra, Patrícia Soley-Beltran i 
Parvati Nair i la ponència de Judith Butler. 
 
 

� � � � � 
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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 
 
Ponències presentades: 
 
3 de juny Does leaders' radicalization make more radical vote rs? 

Party elites, outbidding competition and secessioni sm 
in Catalonia”  

 Astrid BARRIO 
2 d’octubre Las dinámicas entre niveles de un partido de 

ámbito estatal en un sistema multinivel. El caso de l 
Partido Popular, 1989-2015  

 Patricia CORREA 
 
 

� � � 
 

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/elits-i-partits
http://elitesypartidos.uab.cat/
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Ponències a congressos 

Astrid Barrio y Juan Rodríguez Teruel: Elites partidistas y radicalización 
nacionalista en Catalunya,  Congreso Internacional Elites y Liderazgo en 
tiempos de cambio, Salamanca 10 y 11 de juny de 2015 

Juan Rodríguez Teruel y Régis Dandoy, Does decentralization obstruct or 
enhance women’s political opportunities? Multilevel government, cabinet 
appointments and ministerial durability in Spain, XII Congreso AECPA, San 
Sebastián 13-15 juliol 2015 
 
Patricia Correa: Las dinámicas entre niveles de un partido de ámbito estatal en 
un sistema multinivel. El caso del Partido Popular, 1989-2015, XII Congreso 
AECPA, San Sebastián 13-15 julio 2015. 
 
Astrid Barrio y Juan Rodríguez Teruel; Los partidos regionalismos en la 
Comunidad Valenciana, II Congreso AECPA, San Sebastián 13-15 julio 
2015, XII Congreso AECPA, San Sebastián 13-15 julio 2015. 
 
Oscar Barberà y Pau Palop,  Análisis de los programas electorales de los 
partidos de la Comunidad Valenciana 1983-2011, XII Congreso AECPA, San 
Sebastián 13-15 julio 2015. 
 
Oscar Barberà y Patricia Correa, Las bases electorales de los partidos 
regionalistas en Aragón: PAR y CHA, XII Congreso AECPA, San Sebastián 13-
15 julio 2015. 
 
Astrid Barrio y Juan Rodríguez Teruel: El impacto de las élites en la 
radicalización nacionalista en Catalunya,  XII Congreso AECPA, San Sebastián 
13-15 julio 2015. 
 
 

� � � 
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Publicacions  
 
Rodríguez Teruel, J. i  Barrio, A.  (2015): "Going National: Ciudadanos from 
Catalonia to Spain", South European Society and Politics, DOI: 
10.1080/13608746.2015.1119646 
 
Baras, M.,  Barberà, O. Barrio, A.,  Rodríoguez-Teruel, J. (2015): “ How Does 
May’s Law Work in Multi-dimensional Competition? Intra-party Opinion 
Structure in Catalonia”,   World Political Science. Volume 11, Issue 2, pp. 205–
226,  DOI:10.1515/wps-2015-1005,  
 
Baras, M., Barberà, O., Barrio, A., Correa, P. & Rodríguez-Teruel, J. (2015) 
‘Party membership in Spain and congress delegates’, in Party Members and 
Activists, eds A. van Haute & A. Gauja, Routledge, London, pp. 17–33. 
 
Barberà, O., Lisi, M. & Rodríguez-Teruel, J. (2015) ‘Democratising party 
leadership selection in Spain and Portugal’, in Party Primaries in Comparative 
Perspective, eds G. Sandri, A. Seddone & F. Venturino, Ashgate, Farnham, 
Surrey, pp. 59–84. 
 
 

� � � � � 
  

http://www.degruyter.com/view/j/wps.2015.11.issue-2/wps-2015-1005/wps-2015-1005.xml


Institut de Ciències Polítiques i Socials  MEMÒRIA 2015 
Grups de Recerca 

 

15 
 

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) 
 
 

� � � 
 
 
12-14 de febrer El LSTE-Grup colaborà en l’organització del I Workshop 

Internacional “Desafíos a la Seguridad Global”, que es 
celebrà a la Facultat de Ciències Polítiques de la Università 
degli Studi di Firenze. 

 
18 de març Taula rodona 

Els atemptats de París (Charlie Hebdo) i l’amenaça 
jihadista  

 
abril – maig Curs (6 sessions) 
 Els Drets Humans en un món insegur  
 

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/seguretat
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
http://www.lookoutnews.it/workshop-sicurezza-globale-firenze/
http://www.lookoutnews.it/workshop-sicurezza-globale-firenze/
http://www.icps.cat/archivos/cursos/cursdretshumans2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conlstejihadismemarc2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conlstejihadismemarc2015.pdf?noga=1
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30 d’abril Presentació del 
Observatori de Ciberseguretat, Drets i Llibertats  

 
16 de juny Taula rodona 

El desenvolupament de l’e-democràcia a debat: 
aspectes politològics, jurídics i tecnològics  

 
30 de juny Conferència 

El règim local a Catalunya, entre la recentralitzac ió i 
nous escenaris de futur  

 
30 de setembre Jornada 

Estrategia de ciberseguridad Nacional, derechos y 
libertades: retos de futuro para un balance necesar io 

Activitat emmarcada dins del Proyecto 077/01/2015 
 
21 d’octubre Jornada 

La cultura de seguridad, defensa y los valores cívi cos  
Activitat emmarcada dins del Proyecto 076/01/2015 

 
 

� � � � � 
 
 
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/archivos/conferencies/16-6-2015_desenvolupament_edemocracia.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/16-6-2015_desenvolupament_edemocracia.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacioobservatoriciberseguretatabril2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/30-6-2015_regim_local_catalunya.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/30-6-2015_regim_local_catalunya.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada30setembre2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada30setembre2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada21octubre2015.pdf?noga=1
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES, CONGRESSOS I SEMINARIS 
 
 
Conferència 
La regeneració democràtica a càrrec de Joan Marcet i Joan Botella. 
Conferència organitzada per Amics de la UAB i la Fundació Bosch i Cadellach i 
celebrada l'11 de març a la seu de la Fundació a Sabadell. 
 
 

� � � 
 
 
Comunicació a càrrec de Joan Marcet.  
Comunicació en el panel El paper dels partits i dels candidats dins del curs 
Finançament de partits i de campanyes. Altres finançaments tòxics, organitzat 
per la CUIMP i l'Oficina Antifrau de Catalunya i celebrat el 7 i 8 de juliol. 
 
 

� � � � � 
 
 
 

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/flyer-regeneracio-democratica.pdf?noga=1
http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&category_id=53&flypage=f
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WORKSHOPS 
 

 
Forum Rosa Virós  
 

4 de juny 

El Fòrum Rosa Virós és una iniciativa conjunta de set institucions, CUIMPB-
CEL, ICPS, UPF, UAB, UB, CESB i CEO, de creació d’un espai per a la 
presentació i discussió de ponències sobre comportament polític. Els temes de 
les ponències cobreixen aspectes del comportament electoral, del sistema 
electoral, de les actituds polítiques, de la participació política, i d’altres temes 
dins de l’àmbit del comportament polític. 
 

 
 

� � � 
 
 
Workshop Eleccions Municipals 2015  
 
Barcelona, 18 de juny 

Participen: 
 
Joan MARCET, ICPS-UAB 
Lucía MEDINA, ICPS-UAB 
Astrid BARRIO, ICPS-UV 
Josep M. VALLÈS, UAB 
Jordi ARGELAGUET, UAB 
Ismael E. PITARCH 
Montserrat BARAS, UAB 
Oriol BARTOMEUS, UAB 
Jaume MAGRE, UB 
Josep M. RENIU, UB 
Jordi MATAS, UB 
Xavier CASALS, URL 
Joaquim COLOMINAS, URL 
 
 

� � � 
  

http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&category_id=53&flypage=flypage.tpl&product_id=287&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=ca
http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&category_id=53&flypage=flypage.tpl&product_id=287&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=ca
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Workshop ICPS-CEPEL (Montpellier)  
 
Organitzat conjuntament per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials i el Centre 
d’Etudes Politiques de l’Europe Latine 

Barcelona, 24 de novembre 

Participen: 

ICPS 
Joan MARCET 
Lucía MEDINA 
Astrid BARRIO 
 
CEPEL 
Paul ALLIÈS 
Emmanuel NEGRIER 
 
El workshop va abordar les eleccions al Parlament de Catalunya del 27S de 
2015 i les eleccions regionals a la nova regió Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées  
 
 

� � � 
 
 
Workshop Eleccions al Parlament de Catalunya 2015  
 
Barcelona, 25 de novembre 

Participen: 
 
Joan MARCET, ICPS-UAB 
Isidre MOLAS, ICPS-UAB 
Lucía MEDINA, ICPS-UAB 
Astrid BARRIO, ICPS-UV 
Josep M. VALLÈS, UAB 
Jordi ARGELAGUET, UAB 
Oriol BARTOMEUS, UAB 
Xavier CASALS, URL 
Montserrat BARAS, UAB 
Roger BUCH, URL 
Gabriel COLOMÉ, UAB 
Marina SUBIRATS, UAB 
Oriol NEL·LO, UAB 
 
 

� � � � � 

http://www.icps.cat/archivos/workshops/workshop_electoral_nov15.pdf
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PROJECTES I+D+I 
 
 
Investigadors de l’ICPS participen en diversos Projectes de I+D+I. 
 
 

• Participació de Joan Marcet en el projecte Partidos políticos: 
responsabilidad penal y política, individual y colectiva, finançat pel 
Ministeri d'Economia i Competitivitat. 
Investigadors principals: Joan Botella (UAB) i Mercedes Garcia Aran  
(UAB). 

 
• Participació de Lucía Medina en el projecte Actitudes populistas en la 

opinion publica española (CSO2014-52950-R), finançat pel Ministeri 
d'Economia i Competitivitat. 
Investigadors principals: Guillem Rico (UAB) i Eva Anduiza (UAB). 

 
• Participació de Lucía Medina en el projecte Crisis, Political 

Representation and Democratic Renewal:The Portuguese case in the 
Southern European context (PTDC/IVC-CPO/3098/2014), finançat per la 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ministério da Educação e 
Ciência (Portugal). 
Investigador principal: André Freire (Instituto Universitário de Lisboa 
(ISCTE-IUL)). 

 
 

� � � � � 
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AJUTS DE RECERCA 
 
 
AJUTS D’INICIACIÓ A LA RECERCA 
 
AJUTS A LA RECERCA SOBRE ELS GOVERNS LOCALS A CATAL UNYA 
 
La Diputació de Barcelona, la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics 
i locals, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) i l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques (IGOP) convoquen anualment i de manera conjunta un 
ajut a la recerca sobre els Governs Locals a Catalunya. 
La finalitat d'aquest ajut és fomentar el coneixement sobre els Governs Locals 
a Catalunya i, més concretament, sobre les polítiques públiques locals que 
aquests han dut a terme. 
 
La comissió avaluadora de l’ajut a la recerca sobre els Governs Locals a 
Catalunya, integrada per un representant de cadascuna de les institucions 
convocants i seguint els criteris proposats a les bases de concessió van atorgar 
l’ajut a: Carles Baiges Camprubí  pel seu projecte: “Gestió comunitària de 
buits urbans: eines del mentrestant o canvi d'època ?” sota la tutoria de 
Marc Martí-Costa. 
 
 

� � � � � 
 
 
FORMACIÓ PER A LA RECERCA 
 
 
BECA DE COL·LABORACIÓ EN LA RECERCA 
 
L’any 2015 s’ha convocat una beca de col·laboració en la recerca 2015-2016, 
regulada per les bases corresponents, que va ésser atorgada a Andreu 
MUMBRÚ FUXET. 
 
 

� � � � � 
 
 
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: 
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Curs 2014-2015 
Eloi CORTÉS 
Georgina MARTÍN 
Miquel VILA 
 
 
Curs 2015-2016 
Maria Alba ADELL 
Maria BLANCO 
Adriana MAYO 
José M. RODRÍGUEZ 
Carlos TORRES 

 
 

� � � 
 
 
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 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 2014-2015 
Víctor NAVARRO 
 
Curs 2015-2016 
Daniel PEIRÓ 
 

� � � 
 
 
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 2014-2015 
Vanessa OROZCO 
 
Curs 2015-2016 
Tanner MURO 
Amanda ZEN 
 

� � � � � 
 

 
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. 
 

• La Sra. Marialaura Ammirato, doctoranda en sociologia política del 
departament de Ciències  polítiques i socials de la Universiyay de 
Calàbria, Itàlia; en el marc del seu treball de recerca per la seva tesi 
doctoral  que té com a objete la gestió de la crisi per part de les elits 
polítiques a Itàlia i a Espanya,  ha realizat una estància de recerca a 
l'ICPS del 21 setembre al 21 d'octubre de 2015.  
 

 
� � � � � 
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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. 

8a edició  

octubre de 2014 - juliol de 2015 
135 alumnes inscrits/es  
(una part important vinculats/des 
directamentamb entitats d’àmbit local) 
Coordinació: Maria FREIXANET 
 
 
16 de gener de 2015 
Autora: Julia Kristeva 
Ponent: Neus Carbonell, doctora en literatura comparada i psicoanalista 
 
20 de febrer de 2015 
Autora: Françoise Collin 
Ponent: Elena Laurenzi, professora de teoria feminista de la UB, investigad ora de la 
Universitat de Salento 
 
13 de març de 2015 
Autora: Kimberlé Crenshaw 
Ponent: Marta Cruella, investigadora de l’IGOP, especialista en teoria de gènere i 
interseccionalitat 
 
10 d'abril de 2015 
Autora: Silvia Walby 
Ponent: Jordi Bonet, doctor en Psicologia Social, investigador de l’IGOP  
 
9 de maig de 2015 
Autora: Nancy Fraser 
Ponent: María José Guerra, doctora en Filosofia, professora de filosofia moral  de la 
Universidad de La Laguna 
 
5 de juny de 2015 
Aurora: Chandra Talpade Mohanty 
Ponent: Eva Alfama, investigadora de la UAB i membre del SIMReF, expert a en gènera, 
polítiques públiques i avaluació 
 

http://www.icps.cat/docencia/cursos/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf8-set14.pdf?noga=1
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3 de juliol de 2015 
Autora: Deniz Kandiyoti 
Ponent: Susana Galán, doctoranda al Dept. d’Estudis de Dones i Gènere 
University (EUA)  
 
 
 
 
9a edició 
octubre de 2015 - juliol de 2016
140 alumnes inscrits/es
(una part important vinculats/des
d’àmbit local) 
Coordinació: Maria FREIXANET
 
 
 
16 d’octubre de 2015 
Autora: Penelope Mortimer
Ponent: Silvia López, Universidad Autónoma de Madrid
 
20 de novembre de 2015 
Autora: Betty Friedan 
Ponent: Encarna Bodelón
 
18 de desembre de 2015 
Autora: Simone de Beauvoir
Ponent: Isabel Clúa, Universitat de València

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

 

Ciències Polítiques i Socials  

doctoranda al Dept. d’Estudis de Dones i Gènere 

juliol de 2016 
alumnes inscrits/es  

(una part important vinculats/des directament amb entitats  

Coordinació: Maria FREIXANET 

Autora: Penelope Mortimer 
Universidad Autónoma de Madrid  

 

Encarna Bodelón , UB 

 
Autora: Simone de Beauvoir 

Universitat de València  

(Aquest és un curs amb programació de curs acadèmic octubre –
segona part d’aquest curs formarà part de la memòria 2016). 

� � �  
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doctoranda al Dept. d’Estudis de Dones i Gènere de la Rutgers 

– juliol; per tant, la 

http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf9-set15.pdf
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Curs de Comunicació Política Digital  
 
Curs d’aprofundiment en Comunicació Política 2.0, coordinat per IPolitics i 
gestionat per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
Aquest curs té com a objectiu donar formació en el camp de les tècniques 
comunicatives i les estratègies, que avui estan emprant els partits polítics, a la 
xarxa. Pretén formar els alumnes en l’anàlisi de les eines que s’utilitzen en 
campanyes electorals i eleccions, fent un especial èmfasi en l’organització de la 
comunicació política gestionada amb les noves tecnologies. 
 
1a edició 
abril - juny de 2015 (10 sessions) 
14 alumnes inscrits/es  
Coordinadora: Àstrid ALEMANY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 d’abril 
Principis de la comunicació política digital 
Guillem Clapés 
22 i 29 d’abril 
La investigació per la comunicació digital 
Xavier Peytibi 
6 i 13 de maig 
Eines de productivitat en Social Media Politic 
José Rodríguez 
20 i 27 de maig 
Les campanyes polítiques a la xarxa 
Marc Monells 
Àstrid Alemany 
3 i 10 de juny 
Ciber Activisme 
Sandra Pérez 
17 de juny 
Storytelling digital 
Mireia Castelló 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/comunicacio-politica-digital
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Els Drets Humans en un món insegur
 
abril - maig de 2015 (6 sessions)
14 alumnes inscrits/es 
Coordinador: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 d’abril 
Inauguració del curs
Els CIE (Centres d’Internament d’Estrangers), marc jurídic i perspectiva 
pràctica 
Laura Soberanis, Universitat Autònoma de Barcelona

21 d’abril 
Per què és tan difícil revisar casos judicials (Com panys, Puig 
F...)? 
Manuel-Jesús Cachón, 

28 d’abril 
Els reptes actuals de la ciberseguretat
Xavier Rubiralta, Universitat Autònoma de Barcelona

5 de maig 
El civisme als transports públics de l’Àrea Metropo litana de Barcelona
Joaquim Adrià, Transports Metropolitans de Barcelona

12 de maig 
La Comissió de Control dels Dispositius de Videovig ilància de Catalunya
Rafael de Yzaguirre, Associació Catalana de Municipis i Comarques

19 de maig 
La amenaça gihadista a Catalunya
Jofre Montoto, Universitat Autònoma de Barcelona
Cloenda del curs, Joan Lluís Pérez Francesch, 
 
Organitzat pel Grup de Recerca LSTE
Socials, i realitzat a la seu de l’ICPS
 
  

Ciències Polítiques i Socials  

Els Drets Humans en un món insegur  

maig de 2015 (6 sessions) 
14 alumnes inscrits/es  
Coordinador: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH 

del curs , Joan Marcet, director de l’ICPS 
Els CIE (Centres d’Internament d’Estrangers), marc jurídic i perspectiva 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Per què és tan difícil revisar casos judicials (Com panys, Puig 

Jesús Cachón, Universitat Autònoma de Barcelona 

Els reptes actuals de la ciberseguretat  
Universitat Autònoma de Barcelona 

El civisme als transports públics de l’Àrea Metropo litana de Barcelona
Transports Metropolitans de Barcelona 

La Comissió de Control dels Dispositius de Videovig ilància de Catalunya
Associació Catalana de Municipis i Comarques

La amenaça gihadista a Catalunya  
Universitat Autònoma de Barcelona 

Joan Lluís Pérez Francesch, director del LSTE

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

� � � � � 
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Els CIE (Centres d’Internament d’Estrangers), marc jurídic i perspectiva 

Per què és tan difícil revisar casos judicials (Com panys, Puig Antich, 4-

El civisme als transports públics de l’Àrea Metropo litana de Barcelona  

La Comissió de Control dels Dispositius de Videovig ilància de Catalunya  
Associació Catalana de Municipis i Comarques 

director del LSTE-Grup 

UAB i l’Institut de Ciències Polítiques i 

http://www.icps.cat/archivos/cursos/cursdretshumans2015.pdf?noga=1
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CONFERÈNCIES, JORNADES  
I ANÀLISI DE RESULTATS ELECTORALS 
 
 
18 de març Taula rodona 

Els atemptats de París (Charlie Hebdo) i l’amenaça 
jihadista  

  
 ponets: 

Salvador CARDÚS, UAB 
Pere Oriol COSTA, UAB 
Tomás GIL, UAB 
 
coordinador i moderador: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, UAB 
 
Organitzat pel Grup de Recerca LSTE de la UAB i l’Institut de Ciències 
Polítiques i Socials, i realizat a la Facultat de Dret de la UAB. 

 
 

� � �  
 
 
15 d’abril Conferència 

EU policy on the economic crisis in Greece: Politic al 
and Social consequences in comparison with EU 
Values – Perspectives after the elections  

  
 a càrrec de: 

Despina ANAGNOSTOPOULOU, Universitat de Macedònia 
(Tessalònica) 
 

Realitzat a la seu de l’ICPS. 
 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conlstejihadismemarc2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conlstejihadismemarc2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/15-4-2015-eu-crisis-greece.pdf?noga=1
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30 d’abril Presentació del 
Observatori de Ciberseguretat, Drets i Llibertats  

  
 Amb la presentació i intervenció de: 

Joan MARCET, director de l’ICPS 
 
Intervingueren en la Taula rodona posterior: 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director del Grup de 
Recerca LSTE-UAB i membre del consell directiu de 
l’OBCIBED 
Xavier RUBIRALTA COSTA, responsable de Seguretat de 
la Informació de la UAB i coordinador de l’OBCIBED 
Josep CAÑABATE PÉREZ, professor de la Facultat de Dret 
de la UAB i membre del consell directiu de l’OBCIBED 
 

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

 
� � �  

 
 
28 de maig Taula rodona – Col·loqui 

Finals d’època. Una visió italiana d’Amèrica Llatin a, 
2000-2012 
 
Ponències: 

“Notas sobre el horizonte actual de la modernidad en 
México y América Latina” 
Marco BELLINGERI, Università degli Studi di Torino 
“El sistema político mexicano y el regreso del PRI en el 
poder” 
Tiziana BERTACCINI, Università degli Studi di Torino 
“Italia e Messico: democrazie e participazione mafiosa?” 
Fabio ARMAO, Università degli Studi di Torino 
“Nuevas formas de representación laboral en la transición 
mexicana” 
Daniela BARBERIS, Università degli Studi di Torino 
 
Moderador: 
Francesc VEIGA, Universitat Autònoma de Barcelona 
 

Organitzat conjuntament pel Grup de Recerca en Història Actual (GReHA) de la 
UAB, el Dipartimento di Culture, Politica e Società de la Università degli Studi di 
Torino i l’Institut de Ciències Polítiques, i realitzat a la seu de l’ICPS. 

 
 

� � �   

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacioobservatoriciberseguretatabril2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacioobservatoriciberseguretatabril2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacioobservatoriciberseguretatabril2015.pdf?noga=1
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16 de juny Taula rodona 
El desenvolupament de l’e-democràcia a debat: 
aspectes politològics, jurídics i tecnològics  

  
 Amb la presentació de: 

Joan MARCET, director de l’ICPS 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director del Grup de 
Recerca LSTE-UAB  
 
Intervingueren en la posterior Taula: 

Josep Mª RENIU, professor titular de Ciència Política i de 
l’Administració de la UB 
Josep CAÑABATE PÉREZ, professor associat de la 
Facultat de Dret de la UAB 
Javier GIL, director comercial per Espanya i Portugal de 
Scytl  
 

Organitzat pel Grup de Recerca LSTE de la UAB, l’Associació Nacional de 
l’Advocacia TIC, i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, i realizat a la seu de 
l’ICPS. 

 
 

� � �  
 

  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/16-6-2015_desenvolupament_edemocracia.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/16-6-2015_desenvolupament_edemocracia.pdf?noga=1
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29 de juny 
Presentació  del 
Anuari Polític de Catalunya 2014  
 
El 29 de juny es presentà l’Anuari 
Polític de Catalunya 2014 (APC) a la 
sala annexa a Plens de l’Edifici Can 
Serra de la Diputació de Barcelona, 
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 nou 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 feu un breu recorregut dels temes tractats a 
l’APC des de la seva aparició, tot destacant com en els anuaris d’anys anterior 
ja es recollia el desplegament d’alguns fenòmens que han conduït a la situació 
política actual, com ara el desenvolupament d’una forta polarització política al 
voltant de la qüestió independentista i la transformació de l’escena política amb 
l’aparició i el reforçament de nous actors i la pèrdua del pes específic de què 
gaudien d’altres. 
 
D’altra banda, Jaume Magre es referí a les conseqüències de l’aprovació de 
diferents normes sobre la transparència, l’accés a la informació pública i el bon 
govern, i que posen de manifest la percepció d’una demanda de major escrutini 
de l’activitat i dels responsables públics. Aquesta aprovació s’insereix en una 
lògica que suposa que la construcció de la confiança institucional passa de 
forma ineludible pel control i la fiscalització, i per la seva canalització mitjançant 
la publicació i la publicitat. Tanmateix la construcció d’aquesta confiança 
institucional només tindrà èxit si es realitzen els esforços polítics necessaris 
que facin possible un canvi cultural cap a una administració més oberta i 
transparent. 
 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/APC/presenapc2014.pdf?noga=1
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30 de juny Conferència 
El règim local a Catalunya, entre la recentralitzac ió i 
nous escenaris de futur  

  
 a càrrec de: 

Isidre LLUCIÀ, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 

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

� � � 
 
 
30 de setembre Jornada 

Estrategia de ciberseguridad Nacional, derechos y 
libertades: retos de futuro para un balance necesar io 

 
 
Activitat emmarcada dins del Proyecto 077/01/2015 
 
Organitzat conjuntament pel Grup de recerca LSTE de la UAB, 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, i realitzat a la seu de l’ICPS. 
 
 

� � � 
 
 
21 d’octubre Jornada 

La cultura de seguridad, defensa y los valores cívi cos  
 
 
Activitat emmarcada dins del Proyecto 076/01/2015 
 
Organitzat conjuntament pel Grup de recerca LSTE de la UAB, 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, i realitzat a la seu de l’ICPS 
 
 

� � � 
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/30-6-2015_regim_local_catalunya.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/30-6-2015_regim_local_catalunya.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada30setembre2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada30setembre2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada21octubre2015.pdf?noga=1
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30 d’octubre 
Acte d’Inauguració del curs acadèmic 2015-2016 
Política i Comunicació: entre dues eleccions, del 2 7S al 20D 
 

una conversa entre: 
 

Joan BOTELLA,   Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i  
Sociologia de la UAB 

Josep M. CARBONELL , Degà de la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals de la Blanquerna - 
URL 

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/archivos/conferencies/targetoinaugcurs15-16.pdf?noga=1
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4 de novembre Presentació del llibre 
 Partidos, Sistemas de Partidos y Democracia  
 La obra esencial de Peter Mair  

 
 Amb les intervencions de: 

 Isidre MOLAS, catedràtic de Dret Constitucional de la UAB 
 Ignacio LAGO-PEÑAS, professor titular de Ciència Política 

de la UPF 
 Fernando CASAL-BÉRTOA, Nottinham Research Fellow, 

Faculty of Social Sciences; i compilador del llibre 
 
La presentació es realitzà a la seu de l’ICPS 
 
 

� � � � � 
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibpartidosnov2015.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibpartidosnov2015.pdf?noga=1
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ANÀLISIS DE RESULTATS ELECTORALS 
 
11 de maig  Eleccions al Regne Unit 2015. Anàlisi dels resultat s 

  

 Intervingueren: 

 John ETHERINGTON, professor de Ciència Política de la 
UAB 

 Rosa MASSAGUÉ, periodista i excorresponsal de El 
Periódico a Londres 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Joan MARCET, director de l’ICPS i professor de Dret 
Constitucional de la 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 40 persones. 
 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/eleccionsregneunit2015.pdf?noga=1


Institut de Ciències Polítiques i Socials  MEMÒRIA 2015 
Conferències, Jornades i Anàlisi de resultats electorals 

 

41 
 

2 de juny Eleccions Municipals 2015. Anàlisi dels resultats  
 

 Intervingueren: 

 Jaume MAGRE, professor de Ciència Política de la UB, 
director de la Fundació Carles Pi i Sunyer 

 Jordi SAURET, doctor en Sociologia, director de l’emresa 
Feedback EIS 

 Ferran CASAS, periodista, cap de de secció de Política del 
Diari Ara 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Anna PARÉS, sociòloga, degana del Col·legi de Politòlegs i 
Sociòlegs de Catalunya 

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

La sessió es va celebrar al Auditori del Pati Manning, i hi van assistir més de 70 
persones. 
 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/eleccionsmunicipals2015.pdf?noga=1
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30 de setembre Eleccions Catalanes 2015. Anàlisi dels resultats  
 

 Intervingueren: 

 Astrid BARRIO, professora de Ciència Política a la 
Universitat de València,  

 Joan BOTELLA, catedràtic de Ciència Política a la UAB, 
Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de 
la UAB 

 Salvador CARDÚS, professor titular de Sociologia a la UAB 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Joan MARCET, professor titular de Dret Constitucional a la 
UAB, Director de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials  

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

La sessió es va celebrar al Auditori del Pati Manning, i hi van assistir més de 80 
persones. 
 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/eleccionscatalunya2015.pdf?noga=1
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22 de desembre Eleccions Generals 2015. Anàlisi dels resultats  
 

 Intervingueren: 

 Jordi ARGELAGUET, professor de Ciència Política a la 
UAB 

 Joan BOTELLA, catedràtic de Ciència Política a la UAB, 
Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de 
la UAB 

 Oriol MOLAS, llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia 
per la UAB. Director de GASP, Política i Societat 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Anna PARÉS, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

La sessió es va celebrar al Auditori del Pati Manning, i hi van assistir més de 70 
persones. 
 
 

� � � � � 

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/eleccionsgenerals2015.pdf?noga=1
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SEMINARIS 
 
 
Teoria política 
Direcció 
Isidre MOLAS, ICPS-UAB 
 
12 de gener “Partidos y sistemas de partidos” de Giovanni Sarto ri 
 Astrid BARRIO, UV 
2 de febrer “El sistema de partidos en España” de Juan J. Linz 
 Joan MARCET, ICPS-UAB 
2 de març “Huelga de masas, partido y sindicatos” de Rosa 

Luxemburg 
 Maria FREIXANET, ICPS 
4 de maig “Les partis politiques” de Maurice Duverger 
 Isidre MOLAS, ICPS-UAB 
8 de juny “Pensar institucionalmente” de Hugh Heclo 
 Juan Manuel DE POZO, UdG 
 
 

� � � 
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XIV Seminari Ciutats i Persones  
Gènere i diversitat funcional. Una violència invisi ble  
 
 
 
 
Coordinació: Maria FREIXANET 
13 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 

Primera taula: 
El contrast entre la normativa i la realitat  
Inés Crosas Remón, politòloga en estada de recerca en materia de gènere a 
l’ICPS 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/seminaricip2015-inescrosasremon.pdf 

De resistencias y violencias, una aproximación teór ica a la lucha de las 
mujeres con diversidad funcional 
Asun Pié Balaguer, doctora en pedagogia, investigadora sobre diversitat 
funcional i professora a la UOC 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/semianricip2015-asunpiebalaguer1.pdf 

Què hauríem de fer els serveis públics i policialsd  per detectar millor la 
violència? 
Carme Riu Pascual, psicòloga especialitzada en psicologia social crítica i 
presidenta de Dones No Estàndards 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/seminaricip2015-carmeriupascual.pdf 

Violències que no deixen marca però sí emprempta. I ntervenció des de la 
xarxa pública 
Laia Alamany Ferré, responsable del Programa d’Abusos Sexuals i 
Discapacitat de la Fundació Vicki Bernadet 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/semianricip2015-laiaalamanyferre.pdf 

  

http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre2015.pdf?noga=1
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Segona taula: 
Buenas prácticas. Referentes nacionales  
Alba Serres Robles, educadora especialitzada en atenció a la diversitat 
funcional en l’àmbit educatiu 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/seminaricip2015-albaserresrobles.pdf 

Buenas prácticas. Referentes internacionales  
Isabel Caballero Pérez, especialista en polítiques d’inserció i ccordinadora de 
CERMI MUJERES 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/seminaricip2014-rosarospresentacio.pdf 

Cinco narrativas de mujeres resistentes 
Asun Pié Balaguer, doctora en pedagogia, investigadora sobre diversitat 
funcional i professora a la UOC 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/semianricip2015-asunpiebalaguer2.pdf 
 

 
 
 
Els resultats d’aquest treball es publiquen dins la col·lecció Grana de l’ICPS. 
 
El seminari es va celebrar a la Sala d’actes del Centre Cívic La Sedeta, i 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. 
 
 

� � � 
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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 
 
12 de febrer El dret a l’oblit a internet 
 Eduardo LÓPEZ ROMAN, UB i advocat 
19 de març El Tribunal Europeu de Drets Humans i el “burka”. 

Efectes en l’àmbit públic i privat 
 Carolina GALA DURÁN. UAB 
 Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, UAB 
16 d’abril Les sentències de l’Audiència Nacinal i del Tribuna l 

Suprem sobre el setge al Parlament de Catalunya 
 Tomás GIL MÁRQUEZ, UAB 
21 de maig La Llei de Seguretat Ciutadana 
 Tomás GIL MÁRQUEZ, UAB 
 
Seminari realitzat a la seu de l’ICPS 
 
 

� � � � � 

http://www.icps.cat/archivos/seminaris/llibertatseguretat2014.pdf?noga=1
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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 
 
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 
 

� 
 
12a edició curs 2015-2017 
30 d’octubre de 2015 - 28 d’octubre de 2016 (finalització de la part presencial) 
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
13 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
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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 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 
 

� 
 
Curs 2015-2016  
Anàlisi, del 30 d’octubre al 19 de desembre de 2015 
Actors, del 14 de gener al 19 de febrer de 2015 
Comunicació, del 20 de febrer al 23 d’abril de 2015 
11 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 2015  
Comunicació, del 21 de febrer al 25 d’abril  
Campanyes, del 7 de mayo al 3 de juliol  
Institucional, del 3 de setembre al 30 d’octubre 
6 alumnes matriculats 
 
 

� � � 
  

http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-analisi-i-comunicacio-politica
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/MMP10-PACPprogramaCat.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pacp14-15programacat.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-comunicacio-politica-i-institucional
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pcpi14-15programacat.pdf?noga=1
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Postgrau en  
COMUNICACIÓ EN EL GOVERN LOCAL  
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
S’articula en tres blocs 
 
Curs 2015  
Actors, 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 
1 alumne matriculat 
 

 
� � � 

 
 

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. 
 
El curs consta de 7 mòduls, sis dels quals es varen realitzar a la seu del Centro 
Interamericano de Gerencia Política a Miami (www.centropolitico.org ), i l’últim 
es va realitzar a Barcelona, durant la setmana del 13 al 18 d’abril de 2015. 
18 estudiants matriculats  
 
 

� � � � � 

http://www.icps.cat/docencia/postgrados/postgrado-comunicacion-en-el-gobierno-local
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pcgl2014-15-programacat.pdf?noga=1
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ANUARI POLÍTIC DE CATALUNYA  
 
Anuari Polític de Catalunya 2014 . núm. 8. Barcelona, Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, 2015. 
 
Amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
autonòmics i locals, i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP). 
 
 
 
 

� � � 
 
 
SONDEIG D’OPINIÓ 
Sondeig d’opinió Catalunya 2015  

Des de 1989 i de forma ininterrompuda, l’ICPS du a terme un 
sondeig anual sobre la cultura política dels catalans. El sondeig 
recull les actituds i les opinions polítiques de la ciutadania i 
conforma una de les sèries històriques més antigues d’aquest 
tipus. 
Entre els mesos d’octubre i de novembre de 2015 es realitzà el 
treball de camp corresponent al sondeig d’aquest any per a una 
mostra de 1.200 entrevistats. 
Les bases de dades del Sondeig d’Opinió Catalunya (1991 a 
2015) són d’accés lliure i gratuït a través de la plana web de 
l’ICPS, per a un tractament estadístic lliure. 
 
 

� � � 
  

http://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
http://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
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COL·LECCIÓ GRANA  
 
33  
 
Ciutats i Persones 
GÈNERE I DIVERSITAT FUNCIONAL.  
Una violència invisible  
 
Maria FREIXANET MATEO (coord.)  
ALAMANY FERRÉ, Laia; CABALLERO PÉREZ, Isabel; 
CROSAS REMÓN, Inés; GARCÍA-SANTESMASES 
FERNÁNDEZ, Andrea; PIÉ BALAGUER, Asun; RIU 
PASCUAL, Mª Carme; i SERRES ROBLES, Alba 
 
 
 � � � 
 
WORKING PAPERS 
 
Durant l’any 2015 s’han editat els següents números d’aquesta col·lecció: 
 
334 MEDINA, Lucía 
 From recession to long-lasting political crisis? Co ntinuities and 

changes in Spanish politics in times of crisis and austerity  

335 RIVAS LEONE, José Antonio 
 Calidad de la democracia y desarrollo democrático  

336 FERREIRA ANTUNES, Sandrina 
 Scottish Referendum and the Smith Process: what’s n ext for 

Scotland?  

337 FARINELLI, Marcel A. 
 De “abans sards, després italians” a “Sardenya no é s Itàlia”. Una 

panoràmica sobre el sardisme  

338 MONTALVÁN CALDERÓN, Erika 
 E-voto en el ámbito de las administraciones locales  

339 JANASHVILI, Lela 
 El sistema político de Georgia: objetivos, problema s i perspectivas  

340 CAMPOS QUESADA, Montserrat 
 La democracia deliberativa de Seyla Benhabib: los s ujetos políticos y 

la construcción del diálogo en el espacio público  

341 CASALS, Xavier 
 ¿Por qué los obreros apoyan a la ultraderecha? Diez  reflexiones para 

elaborar una respuesta  
 
 

� � �  

http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-grana
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g33freixanet.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-working-papers
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp334.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp335.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp336.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp337.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp338.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp339.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp340.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp341.pdf?noga=1


Institut de Ciències Polítiques i Socials  MEMÒRIA 2015 
Publicacions On Line 

 

57 
 

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 2015 s’han editat els següents números d’aquesta col·lecció: 
 
09 
Eleccions a Catalunya. Cap a una reedició del vot d ual i l’abstenció 
diferencial?   
MEDINA, Lucía 
 
10 
La transformació de l’espai polític català, 2004-20 14  
BARTOMEUS, Oriol 
 
11 
Les eleccions al Parlament de Catalunya del 27S. Po larització en clau 
identitària i divisió de l’electorat  
MEDINA, Lucía 
 
 

� � � 
  

http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q09_cat.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q10_cat.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q11_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 2015 s’han dut a terme les següents ampliacions de materials: 

 

1. Informes : Working papers sobre gènere 

Dones i Presó: Descobrint els programes de reinserc ió des d’una 
mirada feminista . Georgina Martín Fortunato. Informe núm. 11 

 

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

� � � � � 
 

 

http://www.icps.cat/publicacions/materials-cip
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i11martinfortunato.pdf?noga=1
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WEB 
 
 
 
El nombre total de sessions iniciades efectuades al web de l’ICPS de gener a 
desembre de 2015 ha estat de 103.699, distribuides mensualment de la 
següent manera: 
  
 

 
 
 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sessions  2.537 2.440 2.652 1.858 5.046 11.798 9.498 10.255 16.162 15.315 16430 9.708 
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XARXES SOCIALS 
 

• Facebook  
 
A data de 31 de desembre de 2015 s’han comptabilitzat 96 “m’agrada” al perfil 
que l’ICPS té en aquesta xarxa social. 
 

• Twitter  
 
A data de 31 de desembre de 2015 s’han comptabilitzat 1.802 “seguidors” que 
estan informats dels tweets que l’ICPS emet. 
 

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