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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 en: 
 
Sondeig d’Opinió Catalunya 2016 
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) 2015 
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. 
 
Organització i participació en el Workshop Eleccions Generals, 2015 
Workshop organitzat per l'ICPS i celebrat el 15 de març a la seu de l'Institut. 
Presentació de la ponència: Eleccions generals i autonòmiques a Catalunya. 
Dues arenes electorals cada cop més diferents?, a càrrec de Lucía Medina. 
 
Participació de Lucía Medina com a relatora a la III Jornada de Comportament 
Polític i Opinió Pública celebrada a la UB el 21 de juny de 2016. La Jornada és 
fruït de la iniciativa i col·laboració entre UAB, UB, UPF, CUIMPB, ICPS i CEO. 
 
 

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
http://www.icps.cat/archivos/Recerca/programa_jornada_comportament_politic2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Recerca/programa_jornada_comportament_politic2016.pdf
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Preparació de la sessió Eleccions Generals 2016. Anàlisi de resultats 
Presentació de la sessió a càrrec de Joan Marcet. Sessió organitzada per 
l'ICPS i el COLPIS i celebrada el 22 de juny al Pati Manning. 
 
Preparació de la sessió Anàlisi de resultats del referèndum sobre el “Brexit” 
Sessió organitzada per l'ICPS i el COLPIS i celebrada el 4 de juliol al Pati 
Manning. 
 
Participació al XII Congreso Español de Sociología “Grandes 
Transformaciones Sociales, Nuevos Desafíos para la Sociología” celebrat a la 
Universidad Laboral de Gijón el 30 de juny, i l’1 i 2 de juliol de 2016. 
Presentació de la ponència Clase e ideología en España, 1986-2016, a càrrec 
de Lucía Medina. 
 
Preparació de la publicació del llibre que recollirà les principals aportacions 
dels Workshops Eleccions 2015 organitzats i celebrats entre 2015 i 2016 per 
l’ICPS. 
 
Publicació 
Marcet, Joan i Lucía Medina. 2016. “Les élections du 27 septembre 2015 au 
Parlement de Catalogne. Antichambre d’un nouvel état indépendant?” Pôle 
Sud. Revue de science politique de l’Europe méridionale, 44 (1), 153-163. 
 
Publicació 
Medina, Lucía. 2016. “Crisis, changes and uncertainty: Spanish party system 
after the Great Recession”. Portuguese Journal of Social Science, 16 (2). 
 
 

� � � � � 
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GRUP DE RECERCA CIUTATS I PERSONES 
 
Coordinadora: Maria FREIXANET i Maria DE LA FUENTE 
 
El Grup de recerca Ciutats i Persones (CiP) treballa sobre la realitat política i 
sobre la quotidianitat de la ciutadania catalana des d’una perspectiva de 
gènere, parant especial atenció a les polítiques públiques d’àmbit local i els 
seus impactes. Preferentment el Grup investiga, forma i divulga sobre la 
qualitat de vida de les persones, i en concret de les dones, als pobles i ciutats 
de Catalunya.  
Així, des de l’encreuament de les temàtiques “gènere” i “àmbit local”, el Grup de 
Recerca CiP té consolidades les següents activitats i productes: El Curs de 
Lectures de Teoria Política Feminista, els Seminaris Ciutats i Persones, els 
Materials CIP, el Diccionari “Dones i Món Local” i el Banc de Dades “Dones i 
Homes protagonistes a les institucions democràtiques catalanes”. 
 
 
Les activitats principals del grup han consistit en: 
 
Curs de Lectures de Teoria Política Feminista 
 
Aquest curs facilita a totes les persones interessades una formació 
especialitzada en teoria feminista a través del treball directe sobre les seves 
principals obres.  
A cada sessió es realitza l´anàlisi d’una obra seleccionada per fer una 
aproximació a les idees i els debats més importants que conformen la història 
de la teoria política feminista.  
Durant l’any 2016 s’ha acabat el Curs de Lectures on, per primer cop, s’ha 
alternat el treball sobre obres teòriques i sobre obres literàries. D’aquesta 
manera, es facilita l’entrada al pensament polític feminista de forma 
interdisciplinar, reflectint millor la mateixa tradició feminista de pensament, que 
està plena d’aportacions de primer nivell en els marges de les classificacions 
disciplinàries (10a edició). 
Enguany el curs ha obtingut reconeixement com a Curs d’Especialització 
Acadèmica de la UAB. 
  
Seminari Ciutats i Persones 
 
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials, a través del grup de recerca Ciutats i 
Persones, cada any organitza una recerca anual sobre un tema vinculat al 
gènere i adreçat a persones d'àmbit acadèmic i de gestió política, especialment 
de nivell local: Els Seminaris Ciutats i Persones.  
 
Cada any s’escull un tema de recerca vinculat a les polítiques públiques locals i 
a la perspectiva de gènere que considera que requereix d’aprofundiment 
acadèmic, així com una tasca de transferència per al actors locals. Així, 
l’objectiu dels Seminaris CIP és ordenar els principals debats sobre una 

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-tpf10-set16.pdf
http://www.icps.cat/docencia/seminaris/seminaris-ciutats-i-persones
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temàtica concreta vinculada al gènere i apuntar alternatives de futur en termes 
de polítiques públiques locals.  
Fins al moment, hem treballat temes de sostenibilitat, d’espai públic i seguretat, 
migracions i joventut, polítiques del temps, participació ciutadana, polítiques 
socials, pressupostos, polítiques específiques encarades als homes  i polítiques 
específiques encarades a col·lectius específics, com ara el col·lectiu de les 
persones amb diversitat funcional (sempre des d’una perspectiva de gènere i 
local).  
 
Aquest any el Grup de Recerca ha organitzat el XV Seminari sobre el tema 
GÈNERE I EXCLUSIÓ SOCIAL. 
 
L’exclusió social s’ha agreujat de manera dramàtica des que es va produir la 
crisi econòmica i les consegüents polítiques de restricció de la despesa pública. 
En aquest context, les institucions locals tenen dificultats per afrontar l’exclusió 
social als seus pobles i ciutats, amb les diverses dimensions que la composen 
(des de la pobresa, fins al debilitament de les xarxes comunitàries). Aquest 
abordatge és encara més complex quan es prova d’identificar i intervenir sobre 
les desigualtats de gènere. Malgrat això, el coneixement de l’exclusió social des 
d’una perspectiva de gènere és sorprenentment escàs. Així doncs, l’hem posat 
en comú i n’hem generat de nou, oferint una visió panoràmica i al mateix temps 
molt aplicada sobre la problemàtica. 
 
Aquest Seminari començà a preparar-se al Gener de 2016 i ha culminat 
exitosament amb la sessió pública de presentació dels resultats, el dia 4 de 
novembre de 2016, i amb una publicació que recull els capítols resultants d'un 
any de treball dels i les investigadores escollits. Entre totes s'acaba, doncs, 
construint un material que ara és un llibre on-line de la Col·lecció Grana de 
l’ICPS, accessible a través del web de l'ICPS: 
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  
 
Primer seminari-workshop tancat per a contrastar les propostes bàsiques de 
ponència: es va realitzar a la seu de l’ Institut de Ciències Polítqiues i Socials el 
dia 19 d’abril de 2016. L’objectiu era posar en comú els continguts bàsics de les 
ponències, contrastant que no hi hagués solapaments o buits rellevants. També 
va servir per apuntar alguns elements comuns de cara a la redacció de les 
conclusions. Les persones participants van ser: 
 
Maria de la Fuente: coordinadora del workshop (ICPS) 
Laura Sales- Cap de recerca de la Fundació Surt 
Fina Rubio- Presidenta de la Fundació Surt 
Natalia Rossetti- Professora de la UAB i investigadora a l'Institut de Govern i 
Polítiques Publiques de la UAB  

http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g34delafuente.pdf
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Imma Quintana- Investigadora de l'IGOP, autora de la Guia "Plans d'Inclusió i 
cohesió social" de la Diputació de Barcelona, 
Sònia Ruiz- Responsable del Departament de Transversalitat de Gènere de 
l'Ajuntament de Barcelona i coordinadora dels treballs del pla d'actuació sobre 
la feminització de la pobresa 
Marta Cruells: Assessora de la regidoria de Feminismos 
Francesc Valls :Membre de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV 
 
Segon seminari-workshop tancat de presentació dels esborranys. Es va 
realitzar a la mateixa seu de l’ Institut de Ciències Polítqiues i Socials el dia 21 
de juny de 2016. L’objectiu de la sessió va ser fer una presentació creuada de 
les ponències i discutir-ne els resultats. També es van acabar de perfilar els 
elements rellevants a incloure en les conclusions de la publicació. Les 
participants van ser les mateixes que a la sessió anterior 
 
 
Jornada oberta de presentació de resultats  
 
Jornada realitzada el dia 4 de novembre a a la  Sala La Cuina de l’Espai 
Francesca Bonnemaison, de 9h-14hs. L’aforament de la sala va quedar cobert 
amb les inscripcions i van assistir més de 100 persones a la mateixa.  
A més de les dues taules de presentació de resultats, i de la conferència de 
conclusions, es va poder comptar amb la conferència inaugural realitzada per 
Lina Gálvez Muñoz, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la 
Universidad Pablo de Olavide.  
 
 
Publicació  
 
Com ja s’ha esmentat, en el marc del seminari CIP es va fer pública l’edició de 
la publicació digital en el marc de la col•lecció Grana de l’ICPS:  
Títol: Exclusió social i gènere als municipis. Transversalitat, interseccionalitat i 
empoderament.  
Autor/res: Maria de la Fuente (coord), Lina Gálvez, Laura Sales, Fina Rubio 
Natalia Rossetti, Imma Quintana, Sònia Ruiz, Marta Cruells, Francesc Valls. 
Col·lecció grana núm. 34.  
ISBN 978-84-617-5802-9.  
Aquesta publicació està disponible a  
Disponible a http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g34delafuente.pdf 
 
 
Docència 
 

- Curs de formació sobre gènere, empoderament i participació al Consell 
de Dones de l’Ajuntament de Badalona. Duració total: 12hs  
Docents: Maria de la Fuente, Samara de las Heras, Júlia Mas i Vanessa 
Teixidor.  
Lloc: CRAD – Ajuntament de Badalona 
Dates: 9 de novembre, 16 de novembre, 23 de novembre, 30 de 
novembre 
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- Formació sobre igualtat de gènere a organitzacions sindicals i partidistes 

en el marc de l’escola de les dones de CCOO 
Docent: Maria de la Fuente 
Lloc: Seu de CCOO a Cornellà 
Data: 3 de novembre de 2016 

 
 
Banc de Dades:  
 
Actualització de les dades del banc de dades Dones i Homes, protagonistes a 
les institucions polítiques catalanes. 
 
 

� � � � � 
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PARTITS POLÍTICS 
 
Grup de Recerca sobre Elits i Partits Polítics, GREP 
 
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 
 
 

� � � 
 
 
Articles a peer-review journals: 
 
Rodríguez-Teruel, J. R. & Vogel, L (2016). “Staying on Course in Turbulent 
Times: National Political Elites and the Crisis of European Integration”, 
Historical Social Research, Vol. 41, No. 16  
 
Rodríguez-Teruel, J. R., Real-Dato, J. & Jerez, M. (2016): “But Still 
Enthusiastic: The Unchanged Europeanness of the Spanish Parliamentary 
Elite During the Eurozone Crisis”, Historical Social Research, Vol. 41, No. 16. 
 
Rodríguez-Teruel, J. Barrio, A. & Barberà, O. (2016) “Fast and Furious: 
Podemos’ quest for power in multi-level Spain”, South European Society & 
Politics, Vol. 21, No. 4.   

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/elits-i-partits
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Barrio, A. & Rodríguez-Teruel, J.  (2016):  “Reducing the gap between leaders 
and voters? Elite polarisation, outbidding competition and the rise of 
secessionism in Catalonia”, Ethnic and Racial Studies, forthcoming, DOI 
10.1080/01419870.2016.1213400]  
 
Rodríguez-Teruel, J. R. & Real-Dato, J.  (2016): “Politicians, experts or both? 
Democratic delegation and junior ministers in Spain”, Acta Politica, Vol. 51, No. 
4, 492-516, DOI 10.1057/ap.2016.6. 
 
Rodríguez-Teruel, J. R. & Casal Bértoa, F. (2016):  “La financiación pública de 
los partidos politicos: España en perspectiva comparada”, Presupuesto y Gasto 
Público, Vol. 82, 135-156 (Co-author: F. Casal Bértoa). 
 
Rodríguez-Teruel, J. Barrio, A. (2016) “Going National: Ciudadanos from 
Catalonia to Spain”, South European Society & Politics, Vol. 21, No. 4  
 
Medina, I. and P. Correa (2016) "The 2015 Spanish Election: The Times They 
Are A’ Changing", Regional & Federal Studies (Election Report) 
(DOI: 10.1080/13597566.2016.1176920) 
 
 

� � � 
 
 
Llibres i Capítols de llibre 
 
Barberà, O., Barrio, A. (2017): “Convergencia i Unió and the Partido 
Nacionalista Vasco”, Mazzoleoni, O. y Muller, Sean (eds). (eds): Regionalist 
Parties in Europe. London: Routledge 
 
Rodríguez-Teruel, J. R., Real-Dato, J. & Jerez, M. (2016)  “Les élites politiques 
en Espagne”, in H. Peres and C. Roux, eds, La démocratie espagnole. 
Institutions et vie politique. Rennes: Presses Universitaires de Rennes (co-
authors: Miguel Jerez and José Real Dato).  
 
Rodríguez-Teruel, J. (2016) “Dinero público y ciudadanos ausentes: la 
financiación de los partidos en España”, in F.J. Llera, ed., Desafección política 
y regeneración democrática en la España actual. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. 
 
 

� � � 
  



Institut de Ciències Polítiques i Socials MEMÒRIA 2016 
Grups de Recerca 

 

15 
 

 
Participació a Congressos, Workshops i Seminaris 
 
Barrio, A: “El sistema de partits polítics a Catalunya”, Seminari permanent de 
Ciència Política i de l’Administració, Universitat de Girona, Girona, 11 de 
novembre. 
 
Correa, P. “Parties and Associations in the UK and Norway: Consequences of 
State Funding and Regulation in Constraining and Permissive Legal Settings” 
paper presented in EPOP Conference, Canterbury (UK), 9-11 September 2016. 
 
Barberà, O.  Barrio, A. & Rodríguez- Teruel:  “Brand new parties and interest 
groups ties in Spain”, paper presented at ECPR General Conference, Prague, 
7-10 setembre 
 
Medina, I.  Barrio, A. & Rodríguez- Teruel:  “Assessing the Identity Politics 
Hypothesis: Political Parties and Interest Groups Linkages in the case of Junts 
pel Sí”, paper presented at ECPR General Conference, Prague, 7-10 setembre. 
 
Barrio, A. Seminari “Futuro de Europa: Debate sobre sobre el Estado de la 
Unión”, organitzat pel Parlamento Europeo, Estrasburg 12-14 setembre. 
 
Barberà, O.  Barrio, A. & Rodríguez- Teruel: “How do regionalist parties 
mobilise the territorial community for a new national state? The case of 
separatism mobilisation in Catalonia”, paper presented at the International 
Workshop “Populism, Regionalism and Nationalism in Western European Party 
Mobilisation. The territorial Dimension”, Lausanne, 30 sepembre – 1 octubre.  
 
Correa, P. “Overview of Recent Research of the ‘Regulation Civil Society 
Project” – Comparing Parties, Interest Groups and Service‐oriented 
Organizations’ presented in Workshop ‘Regulating Civil Society’ at the 
University of Exeter (UK) 1-2 July 2016.  
 
Barrio, A. “El canvi en l’oferta política”, Workshop Eleccions Generals 2015, 
ICPS, Barcelona, 15 de març. 
 
Rodríguez-Teruel, J.R & Barberà, O “Playing with fire? The organizational 
consequences of party primaries in Spain”, paper presented at the International 
Workshop “Controllo senza sanzione il controllo senza sanzione immediata nei 
sistemi immediata nei sistemi parlamentari e parlamentari e semipresidenziali: 
semipresidenziali: prospettiva comparata”, Roma, 24-25 maig 
 
Rodríguez-Teruel, J.R & Barberà, O.: “Playing with fire? The organizational 
consequences of party primaries in Spain”, paper presented at the International 
Workshop “Leaders, Candidates and Activist: The Dynamics of Party 
Organisation”, Bamberg, 21-22 abril. 
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Barrio, A.: “El impacto del cambio de la estructura de competencia en el 
sistema de partidos en Cataluña”, Seminario de Investigación Máster 
Democracia y Buen Gobierno, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 29 de 
marzo. 
 
 

� � � � � 
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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) 
Dra. Viridiana Molinares Hassan (U. del Norte-Barranquilla) 
Sr. Francesc Guillén Lasierra (UAB) 
Sra. Paula Ruiz Alfaro (UAB) 
Sra. Laura Soberanis Solís (UAB) 
Sr. Xavier Verge Mestre (UAB) 
 
 

� � � 
 
 
11 de febrer Workshop 
 Drets del detingut 
 
2 de març Presentació del llibre 

Modelos de policía. Hacia un modelo de seguridad 
plural, Francesc Guillén Lasierra 

 
abril – maig Curs (7 sessions) 
 Civisme i convivència en l’àmbit local 
 
7 d’abril Workshop 

Conseqüències de la supressió de les faltes penals 
  

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/seguretat
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibremodelospolicia.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibremodelospolicia.pdf
http://www.icps.cat/archivos/cursos/curscivismeconvivencia2016.pdf
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11 d’abril Jornada 
Els drons: règim jurídic, situació actual i perspectives 
de futur 

 
14 d’abril Conferència 

La vigència del pensament republicà com a instrument 
de garantia de la llibertat i la seguretat, Damià del Clot 

 
12 de maig Conferència – Col·loqui 

La Llei de Seguretat Nacional i la cultura de seguretat a 
l’estat espanyol  

 
30 de maig Taula rodona 

La maternitat subrogada: implicacions jurídiques, 
ètiques i biomèdiques, en coordinació amb el Grup de 
Recerca Ciutats i Persones de l’ICPS. 

 
28 de setembre II Jornada 

La estrategia de ciberseguridad nacional: 
ciberterrorismo, infraestructuras críticas y “amenazas 
persistentes avanzadas (APT)” 

 
11 d’octubre Workshop 

Resilience: A new framework for governing security in 
cities? 

 
27 d’octubre II Jornada 
 La cultura de seguridad y defensa y los valores cívicos 
 
24 de novembre Jornada 

Refugiados: una respuesta necesaria desde los 
principios jurídicos y los valores cívicos, amb el suport 
de l’IEEE 

 
 

� � � � � 
 
 
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/convdronsabril2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/convdronsabril2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conpensamentrepublicaabril2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conpensamentrepublicaabril2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conlleiseguretanacionalmaig2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conlleiseguretanacionalmaig2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conmaterinitatsubrogadamaig2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conmaterinitatsubrogadamaig2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada28setembre2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada28setembre2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada27octubre2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/jornadarefugiatsnovembre2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/jornadarefugiatsnovembre2016.pdf
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES, CONGRESSOS I SEMINARIS 
 
 
Col·loqui 
Temps d’incertesa. La situació política a Catalunya i Espanya a càrrec de Joan 
Marcet i Josep Mª Garcia-Pastor. El col·loqui fou organitzat per L’H Espai de 
Debat i celebrat el 25 de gener al Museu de l’Hospitalet – Espai l’Harmonia. 
 
 

� � � � � 
 
 
 

http://lhespaidebat.com/wp-content/uploads/2016/01/FULLTEMPSINCERTESA.pdf
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WORKSHOPS 
 

 
Workshop Els drets del detingut 
 
Coordinat per la Dra. Margarita BONET, professora titular de Dret penal de la 
UAB, i el Sr. Albert CARLES, Graduat en Dret per la UAB. 
Organitzat pel LSTE-Grup UAB 
Barcelona, 11 de febrer 
 
Participen: 
 
Els membres del Grup de Recerca. 
 
 

� � � 
 
 
Workshop Eleccions Generals 2015 
 
3a sessió 
Barcelona, 15 de març 

Participen: 
 
Joan MARCET, ICPS-UAB 
Lucía MEDINA, ICPS-UAB 
Astrid BARRIO, ICPS-UV 
Joan BOTELLA, UAB 
Josep M. VALLÈS, UAB 
Gabriel COLOMÉ, UAB 
Jordi ARGELAGUET, UAB 
Ismael E. PITARCH 
Montserrat BARAS, UAB 
Oriol BARTOMEUS, UAB 
Jaume MAGRE, UB 
Josep M. RENIU, UB 
Xavier CASALS, URL 
Marina SUBIRATS, UAB 
Oriol NEL·LO, UAB 
 

� � � 
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Workshop Conseqüències de la supressió de les faltes penals 
 
Organitzat pel LSTE-Grup UAB 
Barcelona, 7 d’abril 
 
Participen: 
 
Els membres del Grup de Recerca. 
 

� � � 
 
 
III Jornada de Comportament Polític i Opinió Pública 
 
Barcelona, 21 de juny  
 
L’objectiu principal de la Jornada és incentivar la interacció i col·laboració entre 
els investigadors i les investigadores que dediquen la seva recerca a l’estudi 
del comportament polític i l’opinió pública al nostre país.  
De fet, aquest ja ha estat l’objectiu principal que va conduir a l’organització 
d’una primera jornada el 2014, a la qual investigadors de totes les universitats 
catalanes hi van presentar més de vint ponències d’un nivell acadèmic 
excel·lent.  
El balanç extremament positiu de l’experiència va fer decidir als assistents que 
calia repetir l’experiència anualment, per la qual cosa el 2015 se’n va celebrar 
una segona i enguany s’ha celebrat la tercera a la seu de la Facultat de Dret de 
la Universitat de Barcelona. 
Els temes de les ponències presentades van cobrir aspectes del comportament 
i del sistema electoral, de les actituds i la participació polítiques, i de l’opinió 
pública. 
D’altra banda, la Jornada també va servir per donar a conèixer les principals 
línees de recerca dels diferents grups d’investigació que actualment 
desenvolupen la seva activitat a la UAB, UOC, UPF i UB. 
 
Comitè Organitzador Local de la III JCPOP 
Joan-Josep Vallbé, UB 
Lluís Medir, UB 
 
Comitè Científic de les JCPOP 
Rosa Borge, UOC 
Agustí Bosch, UAB 
Lucía Medina, ICPS-UAB 
Raül Tormos, CEO 
Joan-Josep Vallbé, UB 
Tània Verge, UPF 
 

� � � 
 

http://www.icps.cat/archivos/Recerca/programa_jornada_comportament_politic2016.pdf
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Resilience: A new framework for governing security in cities? 
 
11 d’octubre 

Dirigit per la Dra. Katarina Svitková (Universitat Carolina de Praga). Organitzat 
pel LSTE-Grup UAB, i realitzat a l’Aula-1 de la Facultat de Dret de la UAB. 
 
Participen: 
 
Els membres del Grup de Recerca. 
 
 

� � � � � 
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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). 
En el moment actual s’estan realitzant les anàlisis necessàries per 
conèixer l'efecte de les actituds populistes sobre el vot a partits, sobre el 
grau d'implicació política (mesurat en termes d'interès, eficàcia i 
freqüència de discussió) i sobre diferents formes de participació política 
(vot, protesta i acció violenta, entre d’altres). Concretament, s’està 
estudiant  en quina mesura les actituds populistes contribueixen a reduir 
les desigualtats socials en la implicació i la participació política. 

• 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)). 
El projecte es troba en una fase de recollida de dades i de 
desenvolupament de les anàlisis necessàries a fi d’examinar els canvis 
experimentats per les democràcies del sud d’Europa des de l'aparició de 
la crisi econòmica de 2008, tant des d'una perspectiva longitudinal i una 
comparativa.  
Concretament, les anàlisis s’estan duent a terme al voltant dels quatre 
objectius principals sobre els quals s’articula el projecte de recerca. En 
primer lloc, la descripció de l’evolució dels patrons de representació 
política entre els electors i els seus representants des de l’inici de la crisi 
i les polítiques d'austeritat. En segon lloc, l’estudi dels processos de 
desalineament partidari (o reajustament) que s’estan produint en 
diverses dimensions, però sobretot el seu efecte en l'arena electoral. En 
tercer lloc, l’anàlisi de l'impacte de les polítiques de crisi i austeritat en el 
suport a la democràcia. I en quart i darrer lloc, l’examen dels partits 
polítics, els sindicats i els nous moviments socials en la canalització de la 
participació i la protesta. 
 

� � � � � 
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AJUTS DE RECERCA 
 
 
AJUTS D’INICIACIÓ A LA RECERCA 
 
AJUTS A LA RECERCA SOBRE ELS GOVERNS LOCALS A CATALUNYA 
 
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: Lluís Medir Tejano pel seu projecte: “La sostenibilitat de les llars 
d’infants municipals: una problemàtica jurídica, política i econòmica” sota 
la tutoria del professor Jorge Calero Martínez. 
 
 

� � � � � 
 
 
FORMACIÓ PER A LA RECERCA 
 
 
BECA DE COL·LABORACIÓ EN LA RECERCA 
 
L’any 2016 s’ha convocat una beca de col·laboració en la recerca 2016-2017, 
regulada per les bases corresponents, que va ésser atorgada a Maria BLANCO 
SORELL. 
 
 

� � � � � 
 
 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN COL·LABORACIÓ 
AMB LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 
En el marc del conveni signat amb la Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, han realitzat pràctiques 
professionals a l’ICPS els estudiants: 
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Curs 2015-2016 
Maria Alba ADELL 
Maria BLANCO 
Adriana MAYO 
José M. RODRÍGUEZ 
Carlos TORRES 
 
Curs 2016-2017 
Yaiza PLANELLS 
Ricardo SERRA 
Álex TERUEL 
 

 
� � � 

 
 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN COL·LABORACIÓ AMB 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 2015-2016 
Daniel PEIRÓ 
 
 

� � � 
 
 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN COL·LABORACIÓ AMB LA 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
 
En el marc del conveni signat amb la Universitat Pompeu Fabra ha realitzat 
pràctiques a l’ICPS l’estudiant: 
 
Curs 2016-2017 
Júlia BOLAO 
 
 

� � � 
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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 i la University of Illinois, han col·laborat amb l’ICPS els estudiants: 
 
Curs 2015-2016 
Tanner MURO 
Amanda ZEN 
 
Curs 2016-2017 
Romae AQUINO 
 
 

� � � � � 
 
 

ESTADES DE RECERCA A L’ICPS 
 

 
• El Sr. Atakan Çiftçi, estudiant de segon grau del Departament de Ciència 

Política de la Universitat de Galatasaray, està realitzant una estada de 
recerca a l’ICPS des de setembre a desembre de 2016, motivada per la 
realització de la memòria del màster que esta realitzant i que es titula 
“L'ascension du séparatisme en Catalogne depuis 2010”. 

 
 

� � � � � 
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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. 

 

9a edició 

octubre de 2015 - juliol de 2016 
140 alumnes inscrits/es  
(una part important vinculats/des 
directamentamb entitats d’àmbit local) 
Coordinació: Maria FREIXANET   
 Maria DE LA FUENTE 
 
En aquesta edició, per primera vegada, s’abordaren cinc debats feministes de 
rellevància des del diàleg entre dues disciplines: La literatura i el pensament 
polític. 
 
15 de gener de 2016 
Autora: Gayle Rubin 
Ponent: Verena Stolcke 

 
19 de febrer de 2016 
Autora: Doris Lessing 
Ponent: Susanna Tavera 
 
18 de març de 2016 
Autora: Heidi Hartmann 
Ponent: Maria de la Fuente 
 
15 d'abril de 2016 
Autora: Toni Morrison 
Ponent: Cristina Alsina 

 
10 de juny de 2016 
Autora: Ursula K. Leguin 
Ponent: Teresa Torns 
  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf9-set15.pdf
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17 de juny de 2016 
Aurora: Gayatri C. Spivak 
Ponent: Teresa Cabruja 

 
1 de juliol de 2016 
Autora: Beatriz Preciado 
Ponent: Gerard Coll 
 
 
10a edició 
octubre de 2016 - juliol de 2017 
139 alumnes inscrits/es  
(una part important vinculats/des directament amb entitats  
d’àmbit local) 
Coordinació: Maria DE LA FUENTE 
 
En aquesta edició, s’abordarà, des de la literatura i des del 
pensament polític els següents temes cabdals per al feminisme: 
el cos, l’àmbit privat, la violència, la identitat i els treballs 
 
7 d’octubre de 2016 
Autora: Virginia Woolf 
Ponent: Silvia López, Universidad Autónoma de Madrid 

 
11 de novembre de 2016 
Autora: Emma Goldman 
Ponent: Maribel Cárdenas, UAB 

 
16 de desembre de 2016 
Autora: Fatima Mernissi 
Ponent: Samara de las Heras, Grup Antígona - UAB 

 
(Aquest és un curs amb programació de curs acadèmic octubre – juliol; per tant, la 
segona part d’aquest curs formarà part de la memòria 2017). 
 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf10-set16.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. 
 
2a edició 
abril - juny de 2016 (11 sessions) 
15 alumnes inscrits/es  
Coordinadora: Àstrid ALEMANY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 d’abril 
Principis de la comunicació política digital 
Carles A. Foguet 
13 d’abril 
Eines de productivitat en Social Media Politic 
José Rodríguez 
20 d’abril 
Anàlisi i monitorització de les xarxes socials 
David Álvarez 
27 d’abril 
Models de predicció política 
Kiko Llaneras 
4 de maig 
Mapa de l’acció política a les xarxes socials 
Mari Luz Congosto 
11 de maig 
Noves tendències en comunicació política digital 
Marçal Terrades 
18 de maig 
Les campanyes polítiques a la xarxa 
Àstrid Alemany 

http://www.icps.cat/docencia/cursos/comunicacio-politica-digital
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25 de maig 
La gestió de la comunicació política a la xarxa 
Mònica Gallardo 
1 de juny 
Ciber Activisme 
Carles A. Foguet 
8 de juny 
La investigació per la comunicació digital 
Xavier Peytibi 
15 de juny 
Storytelling digital 
Mireia Castelló 
 
 

� � �  
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Curs en Coordinació d’un Gabinet d’Alcaldia 
 
Curs d’aprofundiment en Coordinació de Gabinets d’Alcaldia, coordinat pel 
Centre Català d’Anàlisi i Informació Internacional (CCAII) i gestionat per 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
Aquest curs pretén ser una eina per a tots els membres d’un gabinet d’alcaldia i 
en general a totes aquelles persones vinculades amb la gestió del dia a dia de 
la comunicació d’un govern o una administració pública, perquè puguin 
disposar de coneixements en direcció i coordinació d’un gabinet públic. 
 
1a edició 
maig - juny de 2016 (5 sessions) 
41 alumnes inscrits/es  
Coordinador: Pau CANALETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de maig 
Funcions i organització d’un gabinet polític 
Pau Canaleta 
27 de maig 
El control de l’agenda política 
Gabriel Colomé 
3 de juny 
La comunicació del govern 
Pau Canaleta 
10 de juny 
Negociació i gestió d’interessos 
Josep M. Reniu 
17 de juny 
La gestió del dia a dia i la relació amb els ciutadans 
Marc Grau 
 
 

� � �  
 
  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/coordinacio-gabinet-alcaldia
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Civisme i convivència en l’àmbit local 
 
abril - maig de 2015 (7 sessions) 
18 alumnes inscrits/es al conjunt del curs 
més 24 alumnes inscrits/es a sessions concretes d’aquest  
Coordinador: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH 
 
 
 
4 d’abril 
Policia, mediació i gestió de la diversitat 
Joan Jordán, Ajuntament de Sabadell 

18 d’abril 
La Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana. Estat de la 
qüestió després de les eleccions del 20-D 
Tomás Gil Márquez, Universitat Autònoma de Barcelona 

25 d’abril 
Cap a una seguretat plural 
Francesc Guillén Lasierra, Universitat Autònoma de Barcelona 

2 de maig 
Models de seguretat privada 
Joaquim Adrià, Transports Metropolitans de Barcelona 

9 de maig 
L’economia col·laborativa 
Eduard López Román, Universitat de Barcelona, advocat d’ENATIC 

17 de maig 
Món rural, petits municipis i civisme 
Isidre Llucià, Universitat Autònoma de Barcelona 
Joan Lluís Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona 

23 de maig 
Escola, civisme i convivència 
Isidre Llucià, Universitat Autònoma de Barcelona 
Joan Lluís Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona 

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

� � � � � 

http://www.icps.cat/archivos/cursos/curscivismeconvivencia2016.pdf
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CONFERÈNCIES, JORNADES  
I ANÀLISI DE RESULTATS ELECTORALS 
 
 
2 de març Presentació del llibre 

Modelos de policía. Hacia un modelo de seguridad 
plural 

  
 Amb les intervencions de: 

Juan Carlos GAVARA DE CARA, Catedràtic de Dret 
Constitucional, UAB; i Director de la Col·lecció “Bosch 
Constitucional”  
Diego TORRENTE ROBLES, Professor de Sociologia, UB  
Joan DELORT I MENAL, Director General de Protecció 
Civil, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya 
Francesc GUILLÉN LASIERRA, Professor de grau de 
Criminologia, UAB; i responsable de Projectes i 
Organització, Direcció General d’Administració de 
Seguretat, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya  
 
Presentació i moderació: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Catedràtic acreditat de 
Dret Constitucional, i Director del LSTE-Grup (UAB) 

 
L’acte fou organitzat pel Grup de Recerca LSTE-Grup (UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a l’Auditori del Pati Manning amb una 
assistència d’unes 70 persones. 

 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibremodelospolicia.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibremodelospolicia.pdf
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11 d’abril Jornada 

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

  
 Presentació a càrrec de: 

Joan MARCET I MORERA, Director de l’ICPS 

Conferència-col·loqui a càrrec de: 
Marc VALLS ESTEFANELL, Soci i Director legal de DEA 
DRONES i UNBLUR 

Taula rodona sobre “Present i futur dels drons” amb les 
intervencions de: 
Jordi SANTACANA, CEO de CATUAV 
Jaume SASTRE, coordinador Catalonia Smart Drones, 
Generalitat de Catalunya 
Àlex GOMAR, CEO d’HEMAV 
 

L’acte fou organitzat pel Grup de Recerca LSTE-Grup (UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a la Seu de l’ICPS amb una 
assistència d’unes 50 persones. 
 
Ressenya externa publicada de la jornada 
 
 

� � �  
 
 
14 d’abril Conferència 

La vigència del pensament republicà com a instrument 
de garantia de la llibertat i la seguretat 

  
 A càrrec de: 

Damià DEL CLOT, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 

L’acte fou organitzat pel Grup de Recerca LSTE-Grup (UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a la Seu de l’ICPS. 

 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/convdronsabril2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/convdronsabril2016.pdf
https://phantomlaw.wordpress.com/2016/04/12/jornada-los-drones-regimen-juridico-situacion-actual-y-perspectivas-de-futuro/
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conpensamentrepublicaabril2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conpensamentrepublicaabril2016.pdf
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28 de maig Conferència – Col·loqui 

La Llei de Seguretat Nacional i la cultura de seguretat a 
l’estat espanyol 
 
Amb les intervencions de: 

Montserrat CAMPOS QUESADA, Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Universitat Autònoma de 
Barcelona 
María José IZQUIERDO ALBERCA, Instituto de Estudios 
Estratégicos 

 
 
Proyecto: Actualización del derecho de la persona y familiar. Conflicto, modelos 
y relaciones. DER2014-54997-P.MINECO 

 
L’acte fou organitzat pel Grup de Recerca LSTE-Grup (UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a la Seu de l’ICPS amb una 
assistència d’unes 15 persones. 

Accés a la ressenya publicada pel Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) 

 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conlleiseguretanacionalmaig2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conlleiseguretanacionalmaig2016.pdf
http://www.defensa.gob.es/ceseden/noticias/listadoNoticias/2016_05_Sesion_de_trabajo_del_ICPS_IEEE.html
http://www.defensa.gob.es/ceseden/noticias/listadoNoticias/2016_05_Sesion_de_trabajo_del_ICPS_IEEE.html
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30 de maig Taula rodona 

La Maternitat Subrogada: implicacions jurídiques, 
ètiques i biomèdiques 

  
 Amb la presentació de: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Universitat Autònoma de 
Barcelona 
 
Amb les intervencions de: 

Noelia IGAREDA, professora associada de Filosofia del 
Dret, UAB 
Verònica MARTÍNEZ VALL, llicenciada en Dret i 
Postgraduada en Gènere i Igualtat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acte fou organitzat pel Grup de Recerca LSTE-Grup (UAB), en coordinació 
amb el Grup de Recerca Ciutats i Persones de l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials, i es realitzà a l’Auditori del Pati Manning amb una assistència d’unes 
70 persones. 

 
 

� � � 
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conmaterinitatsubrogadamaig2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conmaterinitatsubrogadamaig2016.pdf?noga=1
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13 de juny Presentació del llibre 
 La Catifa Vermella. 
 Dones en primera línia de la política institucional 
 
 Presentació del llibre col·lectiu a càrrec de: 

Carme PORTA 
 
Amb les intervencions de les autores: 

Mercè CIVIT 
Carme-Laura GIL 
Lourdes MUÑOZ 
Marta SELVA 

 
 
 
L’acte fou programat pel Grup de Recerca Ciutats i Persones de l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a la Seu de l’ICPS amb l’assistència 
d’unes 15 persones. 
 
 

� � �  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/preslacatifavermellajuny2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/preslacatifavermellajuny2016.pdf
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6 de juliol 
Presentació  del 
Anuari Polític de Catalunya 2015 
 
El 6 de juliol es presentà l’Anuari 
Polític de Catalunya 2015 (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; Quim Brugué, Catedràtic de 
Ciència Política a la UdG; 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, i 
professsora de Ciència Política a la 
UAB. 
 
Des de fa deu 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.  
 
L’APC de 2015 es troba travessat per la celebració d’eleccions en tots els 
nivells institucionals i polítics de manera que els elements de confrontació i de 
debat polític ja presents en els darrers anys s’han projectat en aquestes 
diverses conteses electorals i han condicionat l’activitat institucional en bona 
mesura.  
 
Així, en els àmbits parlamentari i governamental les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 27 de setembre van suposar l’augment previ de la producció 
legislativa pròpia d’un final de legislatura, i també un increment en l’activitat del 
Consell Executiu, que ha continuat diversificant els seus àmbits de decisió. 
Paral·lelament les darreres eleccions municipals del mes de maig han posat a 
prova la capacitat del sistema per absorbir els canvis de context, tot posant de 
manifest l’aparició de certes tendències de canvi a les grans ciutats, davant del 
comportament més estable dels municipis mitjans i petits. 
 
D’altra banda, 2015 ha estat un any ple de vicissituds per a les diverses 
polítiques catalanes tals com la ruptura de la federació de CiU després de 35 
anys de vida; la conformació i victòria electoral de la coalició de Junts pel Sí en 
les eleccions del 27S; els inicis de reconducció o refundació de CDC; 
l’emergència i l’ascens de forces polítiques recents –com Ciutadans o CUP– o 
de nova creació –com Barcelona en Comú o Podem, amb qui mantindrà una 
encara indefinida relació l’espai representat per ICV-EUiA; o la incidència 

http://www.icps.cat/archivos/APC/presenapc2015.pdf
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interna de les davallades electorals en el PSC o el PPC. Tot plegat en el marc 
d’una transformació profunda del sistema de partits català i també del conjunt 
d’Espanya, de la qual encara no se’n pot aventurar el resultat final. 
 
 

� � �  
 
 
3 d’octubre Sessió 

Eleccions Presidencials 2016: definint el futur dels 
Estats Units 

 
 Invervingueren: 
 Bettina INCLÁN, Senior Vice President, Mercury 
 Eduardo SOTO, Senior Associate, The Raben Group 
 
 Presentà i moderà la sessió: 

Joan MARCET, Director de l’ICPS i professor de Dret 
Constitucional de la UAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acte fou organitzat per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials i el Consolat 
General dels Estats Units a Barcelona, i es realitzà a l’Auditori del Pati Manning 
amb una assistència d’unes 80 persones. 
 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conpresidencialseua2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/conpresidencialseua2016.pdf
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24 de novembre  
Jornada 
Refugiados:  
una respuesta necesaria desde los principios jurídicos y los valores 
cívicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentació de la Jornada a càrrec de: 
Dr. Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Professor de Dret Constitucional, UAB 

Primera taula: 
Conflictos, refugiados y desplazados: una visión panorámica 
Ilmo. Sr. Cnel. Emilio SÁNCHEZ DE ROJAS, Analista Principal del IEEE 
Presentació:  
Dr. Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Professor de Dret Constitucional, UAB 

Segona taula: 
Los migrantes climáticos 
Sra. María del Mar HIDALGO GARCÍA, Analista Principal del IEEE 
Presentació: 
Dr. Josep CAÑABATE, Professor d’Història del Dret i de les Institucions, UAB 

  

http://www.icps.cat/archivos/seminaris/jornadarefugiatsnovembre2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/jornadarefugiatsnovembre2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/jornadarefugiatsnovembre2016.pdf
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Tercera taula: 
Refugiados: una aproximación jurídica 
Des del Dret Constitucional 
Dra. Maria MUT BOSQUE, Professora de Dret Internacional Públic. 
Vicedegana de la Facultat de Dret, UIC 
Des del Dret del Treball i SS 
Dr. Eduardo ROJO TORRECILLA, Catedràtic de Dret del Treball i SS, UAB 
Presentació: 
Dr. Guillermo GARCÍA, Professor de Dret del Treball i SS, UNIR 

Quarta taula: 
Refugiados: una aproximación humanitaria desde los valores cívicos 
Refugiados: mujer, género e infancia 
Sra. Blanca PALACIÁN, Analista Principal del IEEE 
Refugiados y valores cívicos: una experiencia desde la sociedad civil 
Sr. Jaume CASTRO, Comunità de Sant Egidi 
Refugiados y valores cívicos: una experiencia desde la mirada de un refugiado 
Dr. Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Professor de Dret Constitucional, UAB 
Presentació:  
Dr. Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Professor de Dret Constitucional, UAB 

Clausura conclusiva de la Jornada a càrrec de: 
Dr. Joan MARCET, Professor de Dret Constitucional, UAB; Director de l’ICPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acte fou organitzat pel Grup de Recerca LSTE-Grup (UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, i comptà amb el finançament de l’Instituto de 
Estudios Estratègicos. Es realitzà a la Seu de l’ICPS amb una assistència 
d’unes 50 persones. 
 
 

� � � � � 
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ANÀLISIS DE RESULTATS ELECTORALS 
 
 
 
28 de juny Eleccions Generals 2016. Anàlisi dels resultats 
 

 Intervingueren: 

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

 Maiol ROGER, Periodista, Cap de Política del Diari ARA 

 Astrid BARRIO, Professora de Ciència Política a la UV 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Joan MARCET, Director de l’ICPS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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/conveleccionsgenerals16.pdf
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4 de juliol Referèndum sobre el Brexit. Anàlisi dels resultats 
 

 Intervingueren: 

 John ETHERINGTON, Professor de Ciència Política a la 
UAB 

 Pol MORILLAS, Investigador principal per Europa al CIDOB 

 Xavier VIDAL-FOLCH, Periodista. Columinsta d’El País 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Anna PARÉS I RIFÀ, Degana del COLPIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

� � �  
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/convbrexitjuliol17.pdf
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15 de novembre Eleccions als Estats Units 2016. Anàlisi dels resultats 

  

 Intervingueren: 

 Núria RIBÓ, Periodista i ex corresponsal de TVE als EUA 

 Ramon ROVIRA, Periodista i ex corresponsal de TV3 als 
EUA 

 Xavier TORRENS, Professor de Ciència Política, UB 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Anna PARÉS I RIFÀ, Degana del COLPIS  

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

La sessió es va celebrar a l’Auditori del Pati Manning, i hi van assistir més de 
90 persones. 
 
Crònica del debat sobre les Eleccions als Estats Units d’Amèrica (INFOCOLPIS 
núm. 351) 
 
 

� � � � � 

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/eleccionseua2016.pdf
http://us12.campaign-archive1.com/?u=d16971db4977242129b178d49&id=4c90b9c5ec&e=40022572ae
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SEMINARIS 
 
 
XV Seminari Ciutats i Persones 
Gènere i exclusió social als municipis 
 
 
 
 
Coordinació: Maria DE LA FUENTE 
4 de novembre 
 
 
 
 
 

 

 

Programa detallat: 

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

Conferència inaugural 
La “post-crisis” de la austeridad: género y exclusión social 
Lina Gálvez Muñoz, Universitat Pablo de Olavide, Observatori GEP&DO 

Primera taula: 
Més enllà de l’androcentrisme: aproximar-se a la complexitat de l’exclusió 
social 

Cartografia de la feminització de la pobresa a Catalunya 
Francesc Valls, Càtedra d’inclusió social de la URV 
 

El concepte d’exclusió social: enfocaments, perpectiva de gènere i 
polítiques d’inclusió 
Natalia Rosetti, Universitat Autònoma de Barcelona 
  

http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre2016.pdf
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Segona taula: 
Actuant contra l’exclusió social amb una perspectiva de gènere 

Exclusió, gènere i interseccionalitat: l’empoderament com a estratègia de 
lluita contra la feminització de la pobresa 
Laura Sales, Fundació Surt 
Fina Rubio, Fundació Surt 
 
L’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat de 
l’Ajuntament de Barcelona 
Sonia Ruiz, Ajuntament de Barcelona 
Marta Cruells, Ajuntament de Barcelona 
 

La incorporació de la perspectiva de gènere en el Pla d’Inclusió de l’Alt 
Empordà 
Imma Quintana, Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
 
Conclusions del Seminari 
coordinadora del grup de recerca Ciutats i Persones de l’ICPS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

� � � � � 
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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 
 
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 
 

� 
 
13a edició curs 2016-2018 
28 d’octubre de 2016 - 27 d’octubre de 2017 (finalització de la part presencial) 
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
10 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/mmp14programacat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Masters/mmp13programacat.pdf


Institut de Ciències Polítiques i Socials MEMÒRIA 2016 
Diplomatures de Postgrau 

 

55 
 

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 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 18 de febrer al 22 d’abril de 2015 
11 alumnes matriculats 
 

� 
 
Curs 2016-2017 
Anàlisi, del 28 d’octubre al 17 de desembre de 2016 
Actors, del 12 de gener al 17 de febrer de 2017 
Comunicació, del 20 de febrer al 23 d’abril de 2017 
5 alumnes matriculats 
 
 
 
 
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 2016 
Comunicació, del 20 de febrer al 23 d’abril  
Campanyes, del 27 de mayo al 17 de juliol  
Institucional, del 7 de setembre al 27 d’octubre 
6 alumnes matriculats 
 
 

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

� � � 
  

http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-analisi-i-comunicacio-politica
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-analisi-i-comunicacio-politica
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pacp15-16programacat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pacp16-17programacat.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/pcpi15-16programacat.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 2016 
Anàlisi, del 29 de gener al 19 de febrer  
Comunicació política, del 26 de febrer al 3 de juny 
Institucional, del 9 de setembre al 28 d’octubre 
3 alumnes matriculats 
 

 
� � � 

 
 

CURSO DE POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING POLÍTICO 
 
Aquest Curs  realitzat des de l’any 2009 conjuntament pel Centro 
Interamericano de Gerencia Política de Miami (www.centropolitico.org) i l’institut 
de Ciències Polítiques i Socials, està adreçat a la formació de professionals per 
a dirigir i assessorar les campanyes polítiques i programes de comunicació de 
govern, adaptats als nous temps amb la incorporació de les noves tecnologies. 
Consta de 7 mòduls, sis dels quals es realitzen a la seu del Centro 
Interamericano de Gerencia Política de Miami, i l’últim  mòdul es realitza a 
Barcelona. 
 
Des del curs 2015-2016 i, fruit del conveni signat entre la Universitat Autònoma 
de Barcelona, el Centro Interamericano de Gerencia Política i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials,  aquest Curs de Postgrado Especialización en 
Marketing Político inclou el  Postgrau en Comunicació Política i Institucional. 
 
 

� � � � � 

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/pcgl2015-16programacat.pdf
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COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS 
 
Màster en Gènere i Comunicació de la UAB 
 
L’ICPS acollí, en la seva sala Seminari els dies 11 i 25 de maig, la celebració 
de dues de les sessions del Màster en Gènere i Comunicació, organitzat pel 
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, de la Facultat de Comunicació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 

� � � 
 
 
Seminari Internacional 
SMARTCITIES. Els reptes de la mobilitat urbana 
 
Barcelona, 25 de maig 

 
 
El Màster de Marketing Polític (MMP) organitzà un Seminari Internacional sobre 
Smart Cities, en el què dos ex alumnes del programa, els consultors i 
professors de l’MMP: Mireia Castelló i Jorge Gerez, es van posar al front de 
l’organització amb la col·laboració de l’ICPS. Hi van intervenir: Ratinho Júnior, 
secretari de desenvolupament urbà de Paranà(Brasil), Charlie Mariotti, senador 
de la República Dominicana, Manel Nadal, ex secretari general 
d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya i Marta Camps, consultora i 
experta en Samart Cities.  
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La gestió de la mobilitat urbana és una peça clau de les Smart Cities. En 
aquest seminari  es van tractar els principals reptes en matèria de mobilitat que 
encaren les nostres ciutats, amb especial èmfasi a experiències de ciutats 
llatinoamericanes de Brasil i de República Dominicana, així com de Catalunya i 
Espanya. 
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Seminari 
SMARTCITIES.Argentina - Catalunya 
 
Barcelona, 16 de novembre 
 
Per organitzar aquest seminari, dos alumnes del Màster de Marketing Polític 
(MMP): Ludmila Pennisi i Martin Szulman, aprofitant l’entorn del “Smart Cities 
World Congress”, van convidar a la delegació del seu país (Argentina), a que 
fessin una sessió d’intercanvi de bones pràctiques amb experts catalans del 
tema. Hi van participar Marta Camps i Mireia Castelló, com expertes en la 
matèria. 
Per part argentina, Stella Clerici, intendenta de Cañada de Gómez (província 
de Santa Fe), va parlar sobre la seva experiència en relació amb el procés de 
modernització de la seva ciutat, l’ús d’aplicacions mòbils i les noves tecnologies 
pel govern digital. La resta de la Delegació argentina i els alumnes del 
programa, van participar del col·loqui. 
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Seminari XXSS: 
Telegram i Snapchat 
 
Barcelona, 15 de desembre 
 
 

 
 
 
L’Associació de Comunicació Política de Catalunya (ComPolCat) va organitzar 
a l’aula de l’ICPS, un Seminari sobre “Telegram i Snapchat”, obert al públic 
extern i al qual van assistir els  alumnes del Màster de Marketing Polític. Els 
ponents van ser Mireia Castelló i Xavier Peytibi. 
Es va discutir sobre aquestes eines de comunicació digital, molt utilitzades dins 
l’àmbit de la Comunicació Política. 
Aquesta Entitat de recent creació, vol professionalitzar la comunicació política 
oferint un espai per als professionals i acadèmics d’aquest àmbit en el qual 
puguin compartir experiències, informació i coneixements; així com vetllar per 
la qualitat, l’adequació i l’adaptació dels sistemes d’acreditació professional del 
sector. 
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V Seminario Internacional 
Elecciones USA 2016 
 
Washignton, 7-8-9 de novembre 
 
 

 
 
Organitzat pel Centro Interamericano de Gerencia Política, aquest seminari 
comptà amb la participació de conferenciants i consultors polítics provinents no 
solament dels Estats Units sinó també d’altres països externs com Espanya, 
Panamà, Mèxic i Veneçuela. En el seminari s’aprofundí en l’anàlisi i l’estudi 
dels factors claus i determinants que es produïren durant les campanyes 
presidencials dels dos candidats i que ajudaren a compendre tant el resultat, 
com les possibles futures conseqüències d’aquest. Així com a entendre les 
complexitats del sistema electoral nord-americà, la diversificació de les 
estratègies polítiques en relació a les particularitats de cada estat, i 
l’estratificació en els diversos segments de l’electorat nord-americà, com també 
l’impacte dels missatges de cadascún dels candidats en cadascun dels 
segments tractats. 
 
 

� � � � � 
  

http://www.centropolitico.org/wp-content/uploads/2016/11/Seminario-Internacional-Elecciones-USA-2016.pdf
http://www.centropolitico.org/wp-content/uploads/2016/11/Seminario-Internacional-Elecciones-USA-2016.pdf
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SIGNATS AMB ALTRES INSTITUCIONS 
 
 

- Vinculats amb la realització de pràctiques del Màster en Marketing 
Polític (MMP), signats durant el 2016 
 

o PIMEC (Catalunya) 
o Informe Confidencial (Equador) 
o Ideograma (Barcelona) 
o Sinergia Value S.L. (Barcelona) 
o Shoot Network S.L: (seu a Barcelona) 
o Telepronto SLU (seu a Barcelona) 
o Esquerra Republicana de Catalunya 
o Cronos Telecom Europe S.L. (seu a Barcelona) 
o Partit dels Socialistes de Catalunya 
o Partido Conservador Colombiano (Colòmbia) 
o Minded Factory (seu a Barcelona) 
o Media Planning Group S.A. (Madrid) 

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

durant el 2016 
 

o Ministerio de Defensa. Gobierno de España 
o Ajuntament de Badalona   
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ANUARI POLÍTIC DE CATALUNYA 
 
Anuari Polític de Catalunya 2015. núm. 9. Barcelona, Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, 2016. Edició digital. 
 
Amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
autonòmics i locals. 
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SONDEIG D’OPINIÓ 
Sondeig d’opinió Catalunya 2016  

Edició digital 

Des de 1989 i de forma ininterrompuda, l’ICPS du a terme un 
sondeig anual sobre la cultura política dels catalans. El sondeig 
recull les actituds i les opinions polítiques de la ciutadania i 
conforma una de les sèries històriques més antigues d’aquest 
tipus. 
Entre els mesos de setembre i d’octubre de 2016 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 2016) 
són d’accés lliure i gratuït a través de la plana web de l’ICPS, per a 
un tractament estadístic lliure. 
 
Derivat de la interpretació de les dades del Sondeig d’Opinió 2016, l’ICPS 
publicà l’informe: 
Continuïtats i canvis en els patrons de vot a Catalunya. Preferències i 
percepcions sobre el procés sobiranista  
 
Notícies de premsa relacionades amb la publicació del Sondeig: 

Entrevista al director de l’ICPS, Joan Marcet, en el programa Més 324 del 
Canal 3/24 del 15-11-2016, on analitzà les dades del Sondeig 

El sí a la independencia de Catalunya se impondría en un futuro referéndum 
(La Vanguardia, 15-11-2016) 
Sólo uno de cada tres independentistas cree que el proceso acabarà con la 
secesión de Cataluña 
(Diario Sur, 15-11-2016) 
Dos de cada tres votants de JxSí i la CUP creu que el prcés no acabarà amb 
independència 
(Ara.cat, 14-11-2016) 

http://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
http://www.icps.cat/archivos/APC/anuari2015.pdf
http://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
http://www.icps.cat/archivos/sondeigs/sc2016catala.pdf
http://www.icps.cat/archivos/sondeigs/dossiersc2016cat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/sondeigs/dossiersc2016cat.pdf
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/entrevista-a-joan-marcet/video/5631906/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/entrevista-a-joan-marcet/video/5631906/
http://www.icps.cat/archivos/altres/sondeig2016lavanguardia16-11-2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/altres/sondeig2016diariosur15-11-2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/altres/sondeig2016diariosur15-11-2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/altres/sondeig2016ara.cat14-11-2016.pdf
http://www.icps.cat/archivos/altres/sondeig2016ara.cat14-11-2016.pdf


Institut de Ciències Polítiques i Socials MEMÒRIA 2016 
Publicacions On Line 

 

66 
 

Segons una enquesta, la independència guanyaria en un referèndum 
(El Punt Avui+, 15-11-2016) 
Un 46,6% de los catalanes votaría sí a la independencia, según un sondeo de 
la UAB 
(Bolsamanía, 15-11-2016) 
El ‘sí’ ganaría al ‘no’ por 10 puntos, según un sondeo de la UAB 
(El Nacional.cat, 14-11-2016) 
Un sondatge de l’ICPS pronostica la victòria independentista en un referèndum, 
independentement de què facin els indecisos 
(Vilaweb, 14-11-2016) 
¿La independencia como señuelo? 
(La Vanguardia, 21-11-2016) 
Así cambia el voto de los catalanes del Congreso al Parlament 
(La Vanguardia, 16-11-2016) 
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COL·LECCIÓ GRANA 
 
34  
 
Ciutats i Persones 
EXCLUSIÓ SOCIAL I GÈNERE A L’ÀMBIT LOCAL. 
Transversalitat, intereseccionalitat i empoderament 
Edició digital 
 
Maria DE LA FUENTE MATEO (coord.)  
GÁLVEZ, Lina; VALLS, Francesc; ROSETTI, Natalia; RUBIO, Fina; SALES, 
Laura; CRUELLS,  Marta; RUIZ, Sonia; QUINTANA, Imma 
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http://www.icps.cat/archivos/altres/sondeig2016elpuntavui15-11-2016.pdf
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/un-466-de-catalanes-votaria-si-a-la-independencia-segun-un-sondeo-de-la-uab--2284830.html
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/un-466-de-catalanes-votaria-si-a-la-independencia-segun-un-sondeo-de-la-uab--2284830.html
http://www.elnacional.cat/es/politica/referendum-victoria-independentismo-trece-puntos_120744_102.html
http://www.vilaweb.cat/noticies/un-sondatge-de-licps-assegura-la-victoria-independentista-en-un-referendum/
http://www.vilaweb.cat/noticies/un-sondatge-de-licps-assegura-la-victoria-independentista-en-un-referendum/
http://www.lavanguardia.com/politica/20161121/412015003909/independencia-catalunya-espana-sondeos-pacto-mayor-autonomia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20161116/411883349850/voto-dual-catalanes-congreso-parlament.html
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g34delafuente.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g34delafuente.pdf
http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-grana
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WORKING PAPERS 
 
Durant l’any 2016 s’han editat en format digital els següents números d’aquesta 
col·lecció: 
 
342 SOLER, Raimon 
 Les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 a Catalunya 

343 ANTUNES, Sandrina; SANDRY, Alan 
 UK and the EU Referendum: which option to take, Brexit or Bremain? 

344 RAMA, José 
 Crisis económica y sistema de partidos. Síntomas de cambio político 

en España 

345 DEL CLOT TRIAS, Damià 
 Republicanisme i dret a decidir. Una aproximació des de la teòrica 

política 

346 VALLS ESTEFANELL, Marc 
 Drons. Oportunitat o amenaça? 
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http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-working-papers
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp342.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp343.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp344.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp344.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp345.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp345.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp346.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 2016 s’han editat en format digital els següents números d’aquesta 
col·lecció: 
 
12 
¿O catalanistas o fachas? La influencia del eje nacional sobre la 
percepción de los partidos catalanes en el eje izquierda-derecha 
RICO, Guillem 
 
13 
PNV y Convergència nunca fueron iguales. Una historia inacabada del uso 
estratégico del debate territorial 
GÓMEZ, Braulio; CABEZA, Laura 
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http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-quaderns-de-l-icps
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q12_cast.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q12_cast.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q13_cast.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q13_cast.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. 
 
Informació dels materials publicats 
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http://www.icps.cat/publicacions/materials-cip
http://www.icps.cat/publicacions/materials-cip
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WEB 
 
 
 
El nombre total de sessions iniciades efectuades al web de l’ICPS de gener a 
desembre de 2016 ha estat de 125.263, distribuides mensualment de la 
següent manera: 
  
 

 
 
 
 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sessions 9.804 11.979 11.613 12.161 14.884 10.321 7.921 7.342 9.416 7.776 13.142 8.904 
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Sessions iniciades a la web dins el 2016

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

• Facebook 
 
A data de 31 de desembre de 2016 s’han comptabilitzat 1.173 “m’agrada” al 
perfil que l’ICPS té en aquesta xarxa social. 
 

• Twitter 
 
A data de 31 de desembre de 2016 s’han comptabilitzat 2.313 “seguidors” que 
estan informats dels tweets que l’ICPS emet. 
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