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

Les activitats principals del grup han consistit en:
Sondeig d’Opinió Catalunya 2018
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) 2017
Elaboració de l’APC que des de 2007 edita l’ICPS a fi de recopilar i difondre els
esdeveniments més importants de la vida política catalana, tot centrant-se en el
relat i l’anàlisi de les activitats dels actors polítics i institucionals més destacats.
Publicació
Medina, Lucía. 2018. "Catalunya: Una societat dividida per la meitat? L'efecte
del context entre els no nacionalistes." Quaderns de l'ICPS, núm. 16.
Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Publicació
Medina, Lucía i Miguel Caínzos. 2018. “Clase e ideología en España. Patrones
de diferenciación y cambio”. Revista de Estudios Políticos, 181, 97-133. doi:
https://doi.org/10.18042/cepc/rep.181.04
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Publicació
Fuente, Maria de la; Lucía Medina i María Blanco. 2018. “Gènere. Tendències
de millora i resistències al canvi en la desigualtat entre dones i homes joves”,
en Serracant, P. (coord.) (en premsa). Enquesta a la joventut de Catalunya
2017. Experiències juvenils i desigualtats. Barcelona, Direcció General de
Joventut.
Publicació
Marcet, Joan. 2018. “Les eleccions al parlament del 21-D”, en Anuari Polític de
Catalunya 2017. Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Publicació
Blanco, María i Lucía Medina. 2018. “Un Parlament en temps convulsos”, en
Anuari Polític de Catalunya 2017. Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i
Socials.
Publicació
Blanco, María; Georgina Martí i Lucía Medina. 2018. “D'una acció de govern
prolífica a un govern intervingut”, en Anuari Polític de Catalunya 2017.
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Publicació
Blanco, María; Ferran Quitanilla; Georgina Martí; Guillem Boronat i Lucía
Medina. 2017. “Semblança dels partits catalans en l'any del referèndum de l'1O, la intervenció de l'autonomia i unes noves eleccions al parlament de
Catalunya”, en Anuari Polític de Catalunya 2017. Barcelona, Institut de Ciències
Polítiques i Socials.
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CIUTATS I PERSONES
Coordinadora: Maria DE LA FUENTE (fins al juliol) i Silvia CARRILLO GÓMEZ
La línia de treball Ciutats i Persones (CiP) treballa sobre la realitat política i
sobre la quotidianitat de la ciutadania catalana des d’una perspectiva de
gènere, parant especial atenció a les polítiques públiques d’àmbit local i els
seus impactes. Preferentment 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”, la línia de
treball CiP té consolidades les següents activitats i productes: el Curs de
Lectures de Teoria Política Feminista, els Seminaris Ciutats i Persones, els
Materials CIP, el Diccionari “Dones i Món Local” i el Banc de Dades “Dones i
Homes protagonistes a les institucions democràtiques catalanes”.

Les activitats principals del grup han consistit en:
Curs “Lectures de Teoria Política Feminista”
Aquest curs facilita a totes les persones interessades una formació
especialitzada en teoria feminista a través del treball directe sobre les seves
principals obres.
A cada sessió es realitza l’anàlisi d’una obra seleccionada per fer una
aproximació a les idees i els debats més importants que conformen la història
de la teoria política feminista.
Durant l’any 2018 s’ha acabat l’11a edició del Curs de Lectures de Teoria
Política Feminista (iniciat al setembre de 2017) titulat “Del manifest a la teoria”,
on s’abordaven cinc fites històriques (l’aparició del feminisme a la revolució
francesa, el feminisme del segle XIX, el naixement del feminisme radical dels
anys setanta en el context europeu, el feminisme negre nord – americà i el
feminisme Queer).
A partir del mes de setembre de 2018 s’ha iniciat la 12ª edició, anomenada “Del
maig del 68 a la globalització” i tracta d’ordenar els principals conceptes de
teòrics que emmarquen les polítiques de gènere de la segona onada feminista
fins a l’actualitat. Aquesta edició finalitzarà el mes juliol del 2019.

Seminari Ciutats i Persones
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials, a través de la línia de treball Ciutats i
Persones, cada any organitza una recerca anual sobre un tema vinculat al
gènere i adreçat a persones d'àmbit acadèmic i de gestió política, especialment
de nivell local: els Seminaris Ciutats i Persones.
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Cada any s’escull un tema de recerca vinculat a les polítiques públiques locals i
a la perspectiva de gènere que considera que requereix d’aprofundiment
acadèmic, així com una tasca de transferència per al actors locals. Així,
l’objectiu dels Seminaris CIP és ordenar els principals debats sobre una
temàtica concreta vinculada al gènere i apuntar alternatives de futur en termes
de polítiques públiques locals.
Fins al moment, hem treballat temes de sostenibilitat, d’espai públic i seguretat,
migracions i joventut, polítiques del temps, participació ciutadana, polítiques
socials, pressupostos, polítiques específiques encarades als homes, polítiques
de la memòria, polítiques per abordar l’exclusió social i polítiques específiques
encarades a col·lectius específics, com ara el col·lectiu de les persones amb
diversitat funcional (sempre des d’una perspectiva de gènere i local).
Aquest any la línia de treball ha organitzat el XVII Seminari que s’ha titulat
“Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a l’ocupació”. S’ha fet una
anàlisi dels nous fenòmens de desigualtat de gènere en l'ocupació i les noves
lògiques locals d'actuació pública que han sorgit per fer-li front. S’ha realitzat
tenint en compte el context actual, en un moment en el qual s'han fet presents
els efectes de la crisi econòmica en el mercat laboral i en la seva estructura de
gènere, i també els de la crisi política on les administracions, especialment les
locals, han revisat el seu rol i han desenvolupat accions innovadores. Aquests
dos fenòmens interrelacionats estructuren la publicació, a través d'un capítol
introductori, seguit d’una primera part de caràcter analític (en l'àmbit sociològic i
jurídic) i d’una segona part sobre noves experiències locals en diversos àmbits:
la inclusió laboral femenina, l'emprenedoria (social) de les dones i la
contractació pública responsable.
Aquest Seminari començà a preparar-se durant el mes de Gener de 2018 i ha
culminat exitosament amb la sessió pública de presentació dels resultats, el dia
26 d’Octubre del 2018, i amb una publicació que recull els capítols resultants
d'un any de treball dels i les investigadores escollides. Conjuntament s’ha
acabat construint el que ara és un llibre on-line de la Col·lecció Grana de
l’ICPS, accessible a través del web de l'ICPS.
Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la
Diputació de Barcelona.
Workshops de treball
Primer seminari-workshop tancat per a contrastar les propostes bàsiques de
ponència: es va realitzar a la seu de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials el
dia 6 d’abril del 2018. 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:
Sara Moreno: “Crisi, austeritat i ocupació femenina: trampes i oportunitats”.
Empar Aguado: “La segregació ocupacional”.
Aida Ruiz: “Igualtat a les empreses: els plans i mesures d’igualtat en el context
de la crisi”.
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Mònica Gelambí: “Crisi econòmica i desocupació femenina”.
Anna Pérez Quintana, Anna Sabata i Víctor Ginesta: “Foment a l’emprenedoria
(social) de les dones”.
Iolanda Fresnillo: “Clàusules de contractació pública responsable i clàusules
socials per revertir la desigualtat de gènere”.
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 12
de juny. L’objectiu de la sessió va ser fer una presentació creuada de les
ponències i discutir-ne els resultats. També es van acabar de perfilar els
elements rellevants a incloure en les conclusions de la publicació. Les
participants van ser les mateixes que a la sessió anterior.
Jornada oberta de presentació de resultats
Jornada realitzada el dia 26 d’octubre a la Sala La Cuina de l’Espai Francesca
Bonnemaison, de 9h-14hs. A més de les ponencies prèviament esmentades,
també va haver-hi una ponència inaugural escrita per Sara Berbel i presentada
públicament per Lorena Ventura, titulada “Crisi, gènere i ocupació: què poden
fer els poders públics?”.
Publicació
Com ja s’ha esmentat, en el marc del seminari CIP es va fer pública l’edició de
la publicació digital en el marc de la col•lecció Grana de l’ICPS:
Títol: Ciutats i Persones: Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a
l’ocupació.
Autor/res: De la Fuente, Maria (coord.), Empar Aguado, Sara Berbel, Iolanda
Fresnillo, Mònica Gelambí, Víctor Ginesta, Sara Moreno, Anna Pérez, Aida
Ruiz, Anna Sabata.
Col·lecció grana núm. 36.
ISBN: 978-84-09-06015-3.
Aquesta publicació està disponible a:
https://www.icps.cat/archivos/CiP/cipoctubre2018.pdf

Conferències
Conferència sobre “Gènere i Política”
Docent: Maria de la Fuente
Lloc: COLPIS (Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya)
Data: 13 de març de 2018
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Banc de Dades:
S’ha continuat realitzant tasques per la renovació i millora del banc de dades
“Dones i Homes, protagonistes a les institucions polítiques catalanes”, de cara
a tenir-ne una versió depurada i actualitzada.
Participació en capítols de llibres:
De la Fuente, Maria; Lucía Medina i María Blanco. 2018. “Gènere. Tendències
de millora i resistències al canvi en la desigualtat entre dones i homes joves”, a
Serracant, Pau. (Coord.), Enquesta de joventut de Catalunya 2017.
Experiències juvenils i desigualtats. Barcelona, Direcció General de Joventut.
Alfama, Eva; Marta Cruells i Maria de la Fuente. 2018.. “Capítol 23. Gènere i
polítiques públiques”. A Ubasart – González, Gemma. i Salvador Martí.
(coords.) Política i govern a Catalunya: De la transició a l'actualitat. Los Libros
de la Catarata, p. 466-481
Publicacions:
La representación mediática de Dilma Roussef. Una investigación acerca de los
discursos sexistas en el período de impeachment. Alessandra Keiko Aoki.
Col·lecció Informes, Informe núm. 14
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PARTITS POLÍTICS
Coordinadors: Òscar BARBERÀ i Joan RODRÍGUEZ-TERUEL
La línia de recerca sobre "Elits i Partits" té com a principals objectius promoure
l’estudi de l’organització dels partits polítics, els sistemes de partits i les elits
polítiques, centrades en el cas català i espanyol, posant-les en perspectiva
comparada.
Amb aquesta orientació, aquestes són els àmbits de treball:
- Els nous partits i les seves innovacions organitzatives (primàries, selecció de
líders i candidats, finançament de partits)
- La transformació dels militants i afiliats dels partits polítics, mitjançant l’estudi
basat en enquestes als membres;
- El reclutament i circulació de les elits ministerials i els governs autonòmics, i
els nous fenòmens associats a l’auge
- Els efectes de les descentralització en l’evolució dels sistemes de partits, amb
particular atenció als canvis recents al cas de Catalunya
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LLIBERTAT I SEGURETAT
LSTE-Grup - UAB
Grup de Recerca sobre Llibertat, Seguretat i Transformacions de l’Estat
La tensió entre llibertat i seguretat constitueix un dels reptes jurídics que cal
afrontar a l’Estat de Dret dels nostres dies. En el conjunt dels Estats
occidentals, i també a l’Unió Europea, es pot observar un reforçament de la
seguretat –en especial a partir dels fets de l’11-S-, amb els corresponents riscs
per a la garantia dels drets fonamentals i per a la mateixa idea de Llibertat,
nucli de qualsevol societat civilitzada.
Director:
Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB)
Membres del grup:
Dr. Michele Carducci (U. Salento)
Dr. Josep Cañabate Pérez (UAB)
Dr. Josep M. de Dios Marcer (UAB)
Dr. Tomás Gil Márquez (UAB)
Dra. Lela Janashvili (U. Tiblisi)
Dr. Miguel Revenga Sánchez (U. Cádiz-Jerez)
Dr. Endrius E. Cocciolo (URV)
Dra. Viridiana Molinares Hassan (U. del Norte-Barranquilla)
Dr. Francesc Guillén Lasierra (UAB)
Dra. Laura Soberanis Solís (UAB)
Sr. Xavier Verge Mestre (UAB)
Dr. Jofre Montoto Manent (UAB)
Sr. Joaquim Adrià Roselló (UAB)
Sr. Marc Valls Estefanell (UAB)
Sra. Montserrat Campos Quesada (UAB)


21 de febrer

Jornada
La guerra civil a Síria: destrucció i barbàrie sense fi

16 d’abril

Conferència
“La purga de taula”. Retre comptes en l’exercici de
responsabilitats públiques, Isidre Llucià Sabarich
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abril – maig

Seminari (5 sessions)
La cultura de seguretat a l’Estat espanyol i a Catalunya

8 de maig

Jornada
Els drons: règim jurídic, situació actual i perspectives
de futur (3ª edició)

6 de juny

Workshop
Civilització i barbàrie. La tasca cultural en la realització
d’una civilitació humanitzada

12 de juliol

Sessió
Usos políticos de la corrupción en el enfrentamiento
peronismo-antiperonismo, Silvana Ferreyra

19 de juliol

Workshop
La detenció incomunicada

27 de setembre

Presentació del llibre
Desencuentros entre la policía y el público. Factores de
riesgo y estrategias de gestión

18 d’octubre

IV Jornada
La cultura de seguretat i defensa, i els valors cívics.
Entre les estratègies de seguretat nacional i la
consciència cívica


Publicacions:
Llibre: Borja de Riquer, Joan Lluís Pérez Francesch, Gemma Rubí, Lluís Ferran
Toledano i Oriol Luján (dirs.), La corrupción política en la España
contemporánea. Marcial Pons, Madrid, 2018, 695 pp.
Participacions:
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, formà part del comité redactor
de la Carta dels Drets de la Ciutadania en l'era digital, impulsada per l'ICAB, en
col·laboració amb el Mobile World Capital, reunió que es celebrà el 19 de juliol.
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, impartí el 20 de setembre la
conferència "Cultura de seguretat i defensa: fonaments i valors cívics" en el
marc del primer cicle de conferències "La cultura de seguretat i defensa: pilar
fonamental de la seguretat integral" que organitzà la Universidad Internacional
de La Rioja (UNIR).
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TEORIA DE L’ESTAT
En la línia de treball sobre Teoria de l’Estat desenvolupem activitats de recerca
i de docència relatives al pensament polític català, amatents a les relacions
Catalunya/Espanya/Europa, tant des de la perspectiva històrica com la de la
projecció del pensament de cara a nous escenaris de futur en l’actual món
interdependent i globalitzat.
Estudiem els elements que basteixen el concepte d’Estat social i democràtic de
dret.
Coordinador:
Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB)

gener – febrer

Curs (10 sessions)
Visons de Catalunya i d’Espanya (I)

20 de març

Conferència
Procés sobiranista i activitat del Parlament
Catalunya (2010-2016), Joan Lluís Pérez Francesch

de

14 de juny

Sessió de treball
La Catalogna: dalla nazione storica alla Reppublica
immaginaria, Giovanni Poggeschi (Università di Salento)

20 de juliol

Workshop
La càrrega invertida dels drets fonamentals a Colòmbia

25 d’octubre

Taula rodona
Reptes de l’organització territorial de l’Estat

21 de novembre

Conferència
Corrupció i feblesa institucional, Carles Ramió (UPF)
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Publicacions:
Mercè Corretja "Challenging European Democracy and the Catalan Will for
Independence" a la Central European Political Science Review, vol.19. número
79. Spring 2018. pàgs. 85-97
Joan Lluís Pérez Francesch, "Los derechos políticos de los menores. ¿Estamos
ante una nueva configuración de la categoría de los derechos políticos como
"status activae civitatis" o ante un recurso para hacer frente a la abstención y a
la crisis de legitimidad de las instituciones representativas?", en Judith Solé
Resina y Vinicius Almada Mozetic: Los derechos fundamentales de los
menores (Desarrollo de la personalidad en la infancia y en la adolescencia),
Dykinson, Madrid, 2018, pp. 233-243
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COMUNICACIÓ POLÍTICA
La línia de treball sobre comunicació política parteix de la base que la política
es professionalitza deixant enrere vells mètodes per passar a ser un subjecte
actiu i participatiu en el qual la comunicació, l’estratègia, l’anàlisi i el màrqueting
tenen molt a dir. En aquest sentit el Màster en Marketing Polític treballa en la
formació dels nous professionals que la política demanda amb l’objectiu
d’aconseguir que estiguin preparats per cobrir les necessitats que exigeix la
pràctica de la política, a nivell personal i professional. La línia de treball de la
comunicació i el màrqueting polític, en la qual es basa el Màster, analitza les
variables i ofereix les diferents solucions que consoliden una nova cultura
professional, consolidant la figura de l’assessor/a polític com una eina
imprescindible per entendre i portar a terme una nova manera de fer política.
Coordinador:
Dr. Gabriel Colomé (UAB)

octubre 17 – octubre 18

Màster
Marketing Polític edició Barcelona (14ª edició)
i edició Miami

octubre 17 – abril 18

Postgrau
Anàlisi i Comunicació Política (10ª edició)

abril – octubre

Postgrau
Comunicació Política i Institucional (11ª edició)

abril – juny

Curs d’especialització
Govern Municipal i Gabinet d’Alcaldia (3ª edició)

6 de juny

Presentació del llibre
Política-ficció. L’anàlisi política a través de les
sèries de televisió
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES, CONGRESSOS I SEMINARIS

"El dret públic català" I Jornada d'estudis Víctor Ferro Romà
15 de febrer
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, moderà la Taula rodona que es
celebrà al matí d'aquesta jornada organitzada per la Societat Catalana
d'Estudis Jurídics (SCEJ)

"Las tendencias actuales del ocio y la tarea de lo humano" d'Albert Llorca
19 de febrer
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, intervingué en la taula de
presentació d'aquest llibre organitzada per l'Ateneu Barcelonès

"Fonaments de la figura de l'ombudsman: drets humans i bona administració"
1 de març
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, impartí aquesta conferència
dins el curs "El Síndic de Greuges de Catalunya com a garant dels drets
humans”, organitzat pel Síndic de Greuges de Catalunya

Gènere i política
13 de març
Maria de la Fuente, coordinadora de la línia de treball "Ciutats i persones",
participà en aquesta taula rodona organitzada conjuntament per l'ICPS i el
COLPIS.

Procés sobiranista i activitat del Parlament de Catalunya (2010-2017)
20 de març
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, impartí aquesta conferència
que tingué lloc a la Seu de l'ICPS.
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Premi Serra i Moret, modalitat assaig
26 d'abril
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, formà part del jurat encarregat
de decidir a quina candidatura se li atorgava aquest premi.

Jornada sobre els desnonaments i l'ocupació de béns immobles
2 de maig
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquesta jornada
organitzada pel Gabinet de Prevenció de Seguretat i Direcció de Serveis de
Formació de la Diputació de Barcelona, presentant la ponència "Les tensions
entre el dret a la propietat i el dret a l'habitatge".

Qui governa Itàlia? El laberint postelectoral
8 de maig
Andrea Noferini, secretari acadèmic de l'ICPS, impartí aquesta conferència que
organitzà l'Associació d'Amics de la UAB.

El dret a l'autodeterminació com a principi fonamental dels drets humans
17 de maig
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquesta jornada
formant part de la primera taula rodona de debat del programa.

Quin model de seguretat necessita Barcelona?
31 de maig
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquesta taula de
debat que organitzà Esquerra Repúblicana Barcelona.
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Carta dels Drets de la Ciutadania en l'era digital
19 de juliol
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, formà part del seu comité
redactor, impulsada per l'ICAB, en col·laboració amb el Mobile World Capital

Cultura de seguretat i defensa: fonaments i valors cívics
20 de setembre
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, impartí aquesta conferència
que formà part del primer cicle de conferències "La cultura de seguretat i
defensa: pilar fonamental de la seguretat integral" que organitzà la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR).
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WORKSHOPS
V Jornada de Comportament Polític i Opinió Pública
Barcelona, 22 de març
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, i enguany s’ha celebrat la V Jornada
(JCPOP) a l’Internet Interdisciplinary Institute de la UOC.
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.
Dins la jornada, Lucía Medina de l’ICPS presentà la ponència “Clase e
ideología en España: patrones de diferenciación y de cambio” (amb coautoria
amb Miguel Caínzos de la Universitat de Santiago de Compostela).
La Jornada és fruït de la iniciativa i col·laboració entre UAB, UB, UPF, UOC,
ICPS i CEO

Civilització i barbàrie. La tasca cultural en la construcció d’una civilització
humanitzada
6 de juny
Organitzat per la Línia de treball Llibertat i Seguretat
Participen:
Els membres de la Línia de treball i convidats.
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La detenció incomunicada
19 de juliol
Organitzat per la Línia de treball Llibertat i Seguretat
Participen:
Els membres de la Línia de treball i convidats.


La càrrega invertida dels drets fonamentals a Colòmbia
20 de juliol
Organitzat per la Línia de treball Teoria de l’Estat
Participen:
Els membres de la Línia de treball i convidats.
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PROJECTES I+D+I
Investigadors de l’ICPS participen en diversos Projectes de I+D+I.


Participació de Joan Lluís Pérez Francesch en el projecte La corrupción
política en la España contemporánea en perspectiva comparada. Bases
de datos, cartografía y análisis histórico (1810-2016) (HAR2017-86545P), finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.
Investigadora principal: M. Gemma Rubí i Casals (UAB).



Participació de Lucía Medina en el projecte Cambio politico en España:
populismo, feminismo y nuevos ejes de conflicto (CSO2017-83086-R),
finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.
Investigadors principals: Eva Anduiza (UAB) i Guillem Rico (UAB).



Participació de 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)).



Participació de Joan Lluís Pérez Francesch en el projecte DER201454997-P. Actualización del derecho de persona y familiar: conflictos,
modelos y relaciones, finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat. Proyectos I+D 2014 correspondientes al Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.
Investigadora principal: Judith Solé (UAB)



Participació de Joan Lluís Pérez Francesch en el projecte DER201566247-R. Seguridad y Privacidad. Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat. Dirección General de Investigación Científica y Técnica.
Investigador principal: Antonio Troncoso (Universidad de Cádiz)
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Participació de Joan Lluís Pérez Francesch com a membre en el Grup
de recerca consolidat i finançat Politica, Institucions i Corrupció a l’Època
Contemporània SGR 2017-2019 AGAUR.
Investigador principal: Antoni Moliner (UAB)
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AJUTS DE RECERCA
BECA DE COL·LABORACIÓ EN LA RECERCA
L’any 2018 s’ha convocat una beca de col·laboració en la recerca 2018-2019,
regulada per les bases corresponents, que va ésser atorgada a Ferran
QUINTANILLA FELIP.


PROGRAMA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN COL·LABORACIÓ
AMB LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
En el marc del conveni signat amb la Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, han realitzat pràctiques
professionals a l’ICPS els estudiants:
Curs 2017-2018
Aitor CARMONA
Gina MARTÍ
Ferran QUINTANILLA
Marta TORO
Curs 2018-2019
Alícia Íngrid ARDENY
Pol ROVIRA
Wafae YAAKOUBI


ACORD AMB EL MÀSTER EN GENERE UAB PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
Curs 2017-2018
Alessandra Keiko AOKI
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PROGRAMA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN
COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE
CATALUNYA
En el marc del conveni signat amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
com ha centre adscrit a la Universitat de Barcelona, ha realitzat pràctiques
acadèmiques a l’ICPS l’estudiant:
Curs 2018-2019
Jorge SÁNCHEZ GONZÁLEZ

ESTADES DE RECERCA A L’ICPS


La Dra. Silvana Ferreyra, investigadora assistent del CONICET, amb lloc de
treball al Centre de Estudis Històrics de la Facultat d'Humanitats de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), ha realitzat una estada de
recerca a l'ICPS entre els mesos de juny i juliol de 2018, centrada en el seu
projecte de recerca “Les comissions investigadores de 1955 i la utilizació
política de l'acusació de corrupció a l'Argentina".



El Sr. Abraham Zamir Bechara Llanos, de la Universidad Libre de Cartagena de
Indias (Colòmbia), ha realitzat una estada de recerca a l'ICPS entre els dies 16
al 20 de juliol de 2018, relacionada en l'elaboració de la seva tesi doctoral “La
càrrega invertida dels drets fonamentals a Colòmbia", dirigida pel Dr. Joan
Lluís Pérez Francesch.
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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.
11a edició
octubre de 2017 - juliol de 2018
135 alumnes inscrits/es
(una part important vinculats/des directament
amb entitats d’àmbit local)
Coordinació: Maria DE LA FUENTE
En aquesta edició es van abordar, des de manifestos polítics i la literatura
teòrica, cinc fites històriques del feminisme: l’aparició del feminisme a la
revolució francesa, el feminisme del segle XIX, el naixement del feminisme
radical dels anys setanta en el context europeu, el feminisme negre nordamericà i, finalment, el feminisme Queer.
12 de gener de 2018
La mujer i el socialismo, August Bebel
Ponent: Enric Prat
26 de gener de 2018
Declaració de Seneca Falls
Ponent: Montserrat Duch
16 de febrer de 2018
Manifiesto de Rivolta Femminile
Ponent: María-Milagros Rivera Garretas
16 de març de 2018
El enemigo principal, Christine Delphy
Ponent: Dolors Comas
13 d'abril de 2018
Manifiesto del Combahee River Collective
Ponent: Marisela Montenegro
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11 de maig de 2018
Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro, Patricia Hill Collins
Ponent: Mercedes Jabardo
8 de juny de 2018
Manifest ACT UP
Ponent: Enrico Mora
6 de juliol de 2018
Borderline / La Frontera, Gloria Anzaldúa
Ponent: Meri Torras

12a edició
octubre de 2018 - juliol de 2019
135 alumnes inscrits/es
(una part important vinculats/des directament amb entitats
d’àmbit local)
Coordinació: Silvia CARRILLO
En aquesta edició s’abordaràn alguns conceptes polítics centrals des de la
segona onada fins a l’actualitat (tals com l’opressió, la política, els drets, la
nació, la globalització, la violència, la decolonialitat, la identitat o la vulnerabilitat
entre d’altres), com sempre des del punt de vista de les aportacions fetes per la
teoria feminista.
27 d’octubre de 2018
El segundo sexo, Simone de Beauvoir
Ponent: Teresa López Pardina, Instituto de Investigaciones Feministas (UCM)
30 de novembre de 2018
Política sexual, Kate Millet
Ponent: Jordi Mir, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
14 de desembre de 2018
No creas tener derechos, Colectivo Librería de Mujeres de Milán
Ponent: Laura Mercader Amigó, Duoda (UB)

(Aquest és un curs amb programació de curs acadèmic octubre – juliol; per tant, la
segona part d’aquest curs formarà part de la memòria 2019).
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Curs d’Especialització en Govern Muncipal i Gabinet d’Alcaldia
Curs d’aprofundiment en Govern Municipal i Coordinació de Gabinets
d’Alcaldia, coordinat pel Centre Català d’Anàlisi i Informació Internacional
(CCAII) i gestionat per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).
Aquest curs pretén ser una eina per a tots els membres d’un gabinet d’alcaldia i
en general a totes aquelles persones vinculades amb la gestió del dia a dia de
la comunicació d’un govern o una administració pública, perquè puguin
disposar de coneixements en direcció i coordinació d’un gabinet públic.
2a edició
abril - juny de 2018 (11 sessions)
29 alumnes inscrits/es
Directors: Pau CANALETA i Gabriel COLOMÉ

9 d’abril
Funcionament d’un govern i del gabinet polític
Pau Canaleta
16 d’abril
Comunicació interna i comunicació de crisi
Marta Camps
23 d’abril
Estratègia política-estratègia comunicativa
Pau Canaleta
7 de maig
Presa de decisions
Carmen Andrés
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14 de maig
Gestió pública municipal
Francesc Coral
28 de maig
Gestió de governs de coalició
Josep M. Reniu
4 de juny
Participació ciutadana
Daniel Tarragó
11 de juny
Política 3.0
Pau Canaleta
18 de juny
Protocol i representació del govern
Txell Grané
Toni Aira
25 de juny
El control de l’agenda política
Gabriel Colomé
26 de juny
Cloenda amb Taula rodona
Pau Canaleta
Gabriel Colomé
Jordi Hereu
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Visions de Catalunya i d’Espanya
L’objectiu d’aquest curs és afavorir el coneixement dels respectius autors i les
seves obres de referència. Per tant, es va parlar de la persona i l’obra, i d’una
en especial per a esser interpretada.
1a edició
gener - març de 2018 (10 sessions)
16 alumnes inscrits/es
Directors: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH i Joaquim COLOMINAS FERRAN
15 de gener
Valentí Almirall: “Lo Catalanisme”
Josep Pich, professor d’Història Contemporània, UPF
22 de gener
Joan Maragall: “La ciutat del perdó” i altres articles
Ignasi Moreta, professor de Literatura Catalana, UPF
29 de gener
Enric Prat de la Riba: “La Nacionalitat Catalana”
Albert Balcells, catedràtic emèrit d’Història Contemporània, UAB
5 de febrer
Francesc Cambó: “Per la concòrdia. Memòries (1876-1947)”
Borja de Riquer, catedràtic emèrit d’Història Contemporània, UAB
12 de febrer
Antoni Rovira i Virgili: “Resum d’Història del catalanisme”
Josep Maria Roig i Rosich, professor d’Història Contemporània, URV
19 de febrer
Salvador Seguí (el Noi del Sucre): “Narraciones anarco-sindicalistas de
los años veinte”
Teresa Abelló, professora d’Historia Contemporània, UB
26 de febrer
Jaume Vicens Vives: “Notícia de Catalunya”
Josep Maria Muñoz, doctor en Història Contemporània, UB
5 de març
Salvador Espriu: “La pell de brau”
Xavier Bru de Sala, escriptor i periodista
16 de març
Josep Ferrater i Mora: “Les formes de la vida catalana”
Josep-Maria Terricabras, catedràtic emèrit de Filosofia, UdG
19 de març
Josep Benet: “Escrits en defensa pròpia”
Jordi Amat, escriptor i doctor en Filologia Hispànica, UB
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Notes de premsa:
UAB, Sala de premsa (12/1/2018)
Fragmenta Editorial (22/1/2018)


A Portrait of the PhD student as a Young Man/Woman
Tip & Tricks for entering (and surviving) into the academic world in Political
Science and Sociology
Aquesta acció formativa és fruit de la col·laboració institucional entre la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat
Pompeu Fabra i el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials.
L’objectiu d’aquest curs de formació, adreçat als estudiants/tes matriculats/des
en els respectius Doctorats de Recerca en Ciències Polítiques i Sociologia, és
que adquireixin una sèrie de competències transversals útils en el
desenvolupament de la recerca com a professió així com a la transició al mercat
laboral, en base a l’article 5 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que
es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
1a edició
maig - juny de 2018 (4 sessions)
15 alumnes inscrits/es
Coordinador: Andrea NOFERINI
22 de maig
Introduction to the course
Joan Lluís Pérez Francesch, ICPS Director
María José González, UPF
Margarita León, UAB
Lucía Medina, ICPS
Joan-Josep Vallbé, UB
Andrea Noferini, ICPS
¡Publish or Perish! Skills for academic publishing
Susan Frekko
5 i 12 de juny
Getting serious about the future: EU funded project and post-doctoral
fellowships
Josep Niubó, European Projects Manager & Research Advisor
19 de juny
Simulating a job interview in front of a hiring commitee
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Drets i llibertats en risc?
Anàlisi crítica del moment actual i dels mecanismes de protecció de drets i
llibertats
En aquest curs, analitzà l'estat actual dels drets i llibertats a Catalunya. Aquest
curs va ser co-organitzat amb l'ODEM (Observadors per la Democràcia) i amb
el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, i compta amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona.
1a edició
octubre - desembre de 2018 (6 sessions)
31 d’octubre
Els drets fonamentals en el “Procés” i el referèndum
Mercè Barceló, catedràtica de Dret Constitucional, UAB
7 de novembre
L’article 155 de la Constitució
Josep Ramón Barberà, professor de Dret Administratiu, UPF
21 de novembre
Drets, funció pública i aplicació de l’article 155
Xavier Bernadí, professor de Dret Administratiu, UPF
28 de novembre
Les garanties penals
Raimon Tomàs, MDAT, advocats penalistes
5 de desembre
Inviolabilitat dels parlamentaris
Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional, UB
12 de desembre
L’estat de la llibertat d’expressió
Eva Pons, professora titular de Dret Constitucional, UB
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CONFERÈNCIES, JORNADES
I ANÀLISI DE RESULTATS ELECTORALS
21 de febrer

Jornada
La guerra civil a Síria: destrucció i barbàrie sense fi
Presentació a càrrec de:
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS
Conferència:
“Les imatges de la destrucció. Una reflexió
polítològica”, Gabriel GARROUM, King’s College London
(University of London)
Conferència:
“Elements i condicionants del conflicte. Anàlisi
estratègica”, Jofre MONTOTO, expert en gihadisme
Conferència:
“A la recerca de solucions. Els corredors humanitaris”,
Jaume CASTRO, Comunitat de Sant’Egidio
Conclusions de la jornada a càrrec de:
Carles McCRAGH, president de la comissió de Drets
Humans del CICAC; i degà del Col·legi d’Advocats de
Girona
Cloenda a càrrec de:
Salvador GAUSA, Diputació de Barcelona

L’acte es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 40 persones.
Nota de premsa:
UAB, Sala de premsa (8/2/2018)
Alep després de la batalla (El Punt Avui, 12/3/2018)
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13 de març

Taula rodona
Gènere i política
Amb les intervencions de:
Maria DE LA FUENTE, responsable de la línia de treball
Ciutats i Persones de l’ICPS.
Tània VERGE, professora de Ciència Política, UPF; i
directora de la Unitat d’Igualtat de la UPF.

L’acte fou organitzat conjuntament pel Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de
Catalunya (COLPIS) i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), i es
realitzà a la seu del COLPIS.

20 de març

Conferència
Procés sobiranista i activitat al Parlament de Catalunya
(2010-2017)
A càrrec de:
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, professor de Dret
Constitucional, UAB; i director de l’Institut de Ciències
Polítiques i Socials

L’acte fou organitzat conjuntament per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics
(SCEJ-IEC) i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), es realitzà a la
Seu de l’ICPS, amb l’assistència d’unes 25 persones.
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16 d’abril

Conferència
“La purga de taula”. Retre comptes en l’exercici de
responsabilitats públiques
A càrrec de:
Isidre LLUCIÀ SABARICH, secretari d’administració local

L’acte fou organitzat conjuntament per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics
(SCEJ-IEC) i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), es realitzà a la
Seu de l’ICPS, amb l’assistència d’unes 15 persones.
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8 de maig

III Jornada
Drons: on som i cap a on anem?
Presentació a càrrec de:
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director del LSTE-Grup
UAB; i director de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials
(ICPS)
Conferència-col·loqui “La regulació dels drons. El complex
equilibri entre seguretat i llibertat” a càrrec de:
Marc VALLS ESTEFANELL, expert legal en drons. Soci i
director d’educació i polítiques públiques d’Unblur. Membre
del LSTE-Grup UAB
Taula rodona sobre “Drons: on som i cap a on anem?” amb
les intervencions de:
Jordi SANTACANA, CEO de CATUAV
Alfons ZAMARRO, Drons Activities Manager del Working
Group on Drones de la European Emergency Number
Association.
Miquel TRIPIANA, Unitat Tècnica de Seguretat Aèria de la
Divisió de Transport dels Mossos d’Esquadra
Xavier TORRADAS, pilot d’helicòpter i instructor de vol al
Club de Aeromodelisme de Sant Cugat del Vallès, a
Helipistas ATO 124 i a Aircatdrone
Moderada per:
Josep CAÑABATE PÉREZ, professor de la Facultat de
Dret, UAB; i membre del LSTE-Grup UAB
Cloenda a càrrec de:
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS

L’acte fou organitzat conjuntament pel Grup de Recerca LSTE-Grup (UAB) i
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a l’Auditori del Pati
Manning, Diputació de Barcelona, amb l’assistència d’unes 50 persones.
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6 de juny

Presentació del llibre
Política-ficció. L’anàlisi política a través de les sèries
de televisió
Amb les interveciions de:
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, professor de Dret
Constitucional, UAB; i director de l’ICPS
Gabriel COLOMÉ, professor de Ciència Política, UAB
Damià DEL CLOT, autor del llibre

L’acte es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 20 persones.

14 de juny

Sessió de treball
La Catalogna: dalla nazione storica alla Repubblica
immaginaria
Amb les intervecions de:
Joan
VINTRO
CASTELLS,
catedràtic
de
Dret
Constitucional, UB
Jaume
VERNET
LLOBET,
catedràtic
de
Dret
Constitucional, URV; i membre del Consell de Garanties
Estatutàries
Giovanni POGGESCHI, professor de Dret Comparat,
Università del Salento; i autor del llibre
Presentació i moderació a càrrec de:
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS

L’acte fou organitzat conjuntament per la Càtedra d’Estudis Jurídics Màrius
Viadel i Martín de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut de Ciències Polítiques i
Socials, i es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 15 persones.
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12 de juliol

Sessió
Usos políticos de la corrupción en el enfrentamiento
peronismo-antiperonismo. Una lectura desde las
comisiones investigadoras de 1955 en Argentina
A càrrec de:
Silvana FERREYRA, Universidad de Mar del Plata

L’acte fou organitzat conjuntament pel Grup de recerca (SGR) Política,
Institucions i Corrupció a l’Època Contemporània (PICEC-UAB), i l’Institut de
Ciències Polítiques i Socials (ICPS), i es realitzà a la seu de l’ICPS amb
l’assistència d’unes 10 persones.


27 de setembre

Presentació del llibre
Desencuentros entre la policía y el público. Factores de
riesgo y estrategias de gestión
Amb les interveciions de:
Daniel LIMONES SILVA, president del Col·legi de
Criminòlegs de Catalunya
Eduard SALLENT PEÑA, intendent de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra
Francesc GUILLÉN LASIERRA, autor del llibre

L’acte es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 40 persones.
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16 d’octubre

Conferència
La presència de les dones a la ciència: A long and
winding road
A càrrec de:
Teresa TORNS, professora de Sociologia, UAB

Amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2018-2019 de l’ICPS.
L’acte es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 35 persones.
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25 d’octubre

Taula rodona
Reptes de l’organització territorial de l’Estat

Amb les intervencions de:
Catalina GARAY CHAMIZO, presidenta de la DAV-Spanien
Associació d’Advocats Alemanys per a Espanya, i del
Col·legi d’Advocats de Berlín
Eliseo AJA FERNÁNDEZ, catedràtic de Dret Constitucional,
UAB; i director de l’Institut de Dret Públic de Barcelona
Àlex BAS VILAFRANCA, professor d’Història del Dret,
UAB; i membre del Consell de Garanties Estatutàries.
Agustí COLOMINES COMPANYS, director de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya i professor de la
Universitat de Barcelona
Presentació i moderació a càrrec de:
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS

L’acte fou organitzat conjuntament per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics
(SCEJ-IEC) i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), es realitzà a la
Seu de l’ICPS, amb l’assistència d’unes 20 persones.
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21 de novembre

Conferència
Corrupció i feblesa institucional
A càrrec de:
Carles RAMIÓ MATAS, catedràtic de Ciència Política i de
l’Administració, UPF

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

17 de gener

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017. Anàlisi dels
resultats
Intervingueren:
Eva ANDUIZA, professora de Ciència Política, UAB
Jordi MUÑOZ, professor de Ciència Política, UB

Presentació i moderació a càrrec de:
Jordi PACHECO, degà del COLPIS
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS

En col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
La sessió es va celebrar a l’Auditori del Pati Manning, Diputació de Barcelona i
hi van assistir més de 80 persones.
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15 de març

Eleccions a Itàlia 2018. Anàlisi dels resultats
Intervingueren:
Andrea NOFERINI, professor de Ciència Política, UAB i
UPF; i secretari acadèmic de l’ICPS
Paola LO CASCIO, professora d’Història Contemporània,
UB

Presentació i moderació a càrrec de:
Jordi PACHECO, degà del COLPIS
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS

En col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
La sessió es va celebrar a la Seu del COLPIS, i hi van assistir més de 30
persones.
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SEMINARIS
XVII Seminari Ciutats i Persones
Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a l’ocupació

Coordinació: Maria DE LA FUENTE
26 d’octubre

Programa detallat:
Benvinguda, presentació del Seminari i del llibre
Maria de la Fuente, coordinadora del 17è Seminari “Ciutats i Persones”
Sílvia Casola Salvatella, assessora tècnica de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de
la Diputació de Barcelona
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l’Institut de Ciències Polítiques i
Socials
Conferència inaugural
Crisi, gènere i ocupació: què poden fer els poders públics?
Lorena Ventura, directora de Programes Transversals de Barcelona Activa
Primera taula:
Anàlisi i context: Nous reptes en la desigualtat de gènere del mercat de
treball
Crisi, austeritat i ocupació femenina: trampes i oportunitats
Sara Moreno, Universitat Autònoma de Barcelona
Segregació ocupacional: una mirada crítica a la participació garbellada de
les dones al mercat de treball a través d’un estudi de cas
Empar Aguado, Universitat de València
Igualtat a les empreses: els plans i les mesures d’igualtat en el context de
crisi
Aida Ruiz, Universitat Pompeu Fabra
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Segona taula:
Experiències locals contra la desigualtat de gènere a l’ocupació
Crisi econòmica i desocupació femenina: Existeixen noves iniciatives
locals per a la inclusió laboral femenina?
Mònica Gelambí, Atena Consulting
Foment a l’emprenedoria (social) de les dones
Anna Pérez Quintana, Universitat de Vic; Universitat Central de Catalunya
Contractació pública responsable i clàusules de contractació per revertir
la desigualtat de gènere. Oportunitats i límits
Iolanda Fresnillo, Ekora Consulting
Conclusions i tancament del Seminari
Maria de la Fuente, coordinadora del 17è Seminari “Ciutats i Persones”
Silvia Carrillo, coordinadora de la línia de treball “Ciutats i Persones”

Els resultats d’aquest treball s’han publicat dins la col·lecció Grana de l’ICPS,
núm. 36.
El seminari es va celebrar a la Sala La Cuina de L’Espai Francesca
Bonnemaison, i hi van assistir més de 70 persones, de les quals una part
significativa procedents d’ajuntaments i d’altres ens locals o entitats que
desenvolupen la seva tasca dins del món local.
Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la
Diputació de Barcelona.
Notes de premsa:
La Independent (8-11-2018)
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La cultura de seguretat a l’Estat espanyol i a Catalunya
Amb aquest seminari hem volgut contribuir al desenvolupament d'una cultura
de seguretat en el marc de la societat democràtica, difondre els valors cívics i
analitzar les capacitats de prevenció, detecció, reacció, anàlisi, recuperació,
resposta, investigació i coordinació davant amenaces greus com el terrorisme,
la criminalitat organitzada o la delinqüència en el ciberespai.
Ens plantegem també estudiar els elements essencials de la seguretat i les
respostes que ofereix l'ordenament jurídic, les quals han de ser
complementades per raons d'eficàcia per un discurs de les virtuts cíviques per
part de la ciutadania i els servidors públics.
Volem incidir en l’estat de conscienciació i sensibilització de la ciutadania,
professionals, empreses i administracions públiques davant els riscos a la
convivència en llibertat i el respecte a la garantia dels drets constitucionals.
2a edició
abril - maig de 2018 (5 sessions)
23 alumnes inscrits/es
Director: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH
11 d’abril
La prevenció del radicalisme
María José Izquierdo, Instituto Español de Estudios Estratégicos
La seguretat, entre la cultura i el poder públic
Jofre Montoto, expert en gihadisme
18 d’abril
La utilització de la seguretat com a eina política
Francesc Guillén, Generalitat de Catalunya
La “cultura policial”
Lola Vallès, Institut de Seguretat Pública de Catalunya
25 d’abril
Lideratge d’organitzacions de seguretat en l’àmbit públic local
Pedro Velázquez, Ajuntament de Barcelona
La seguretat com a compromís: ciutadania responsable i modernitat
Tomás Gil Márquez, Universitat Autònoma de Barcelona
2 de maig
La policia judicial i la seva regulació
Joan Miquel Capell, Diputació de Barcelona
La seguretat privada a Catalunya com a motor i factor diferencial
Joaquim Adrià, director de seguretat
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9 de maig
La cooperació policial europea de cara a la prevenció del crim organitzat
transnacional i, en especial, el blanqueig de capital
José María Delgado, Comissari Principal CNP honorari
2017: El sistema de policia de Catalunya posat a prova
Jaume Bosch, Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Nota de premsa:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral (1/3/2018)
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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
14a edició curs 2017-2019
27 d’octubre de 2017 - 26 d’octubre de 2018 (finalització de la part presencial)
Coordinadors:
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona
José Manuel PÉREZ TORNERO, Universitat Autònoma de Barcelona
27 estudiants matriculats
4 estudiants matriculats de crèdits del MMP

16a edició curs 2018-2020
26 d’octubre de 2018 - 25 d’octubre de 2019 (finalització de la part presencial)
Coordinadors:
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona
José Manuel PÉREZ TORNERO, Universitat Autònoma de Barcelona
15 estudiants matriculats
1 estudiants matriculats de crèdits del MMP
informació addicional
www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic
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DIPLOMATURES DE POSTGRAU (UAB)
Postgrau en
ANÀLISI I COMUNICACIÓ POLÍTICA
Coordinadors:
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona
José Manuel PÉREZ TORNERO, Universitat Autònoma de Barcelona
Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs.
Curs 2017-2018
Anàlisi, del 27 d’octubre al 20 de desembre de 2017
Actors, del 11 de gener al 16 de febrer de 2018
Comunicació, del 17 de febrer al 21 d’abril de 2018
2 alumnes matriculats

Curs 2018-2019
Anàlisi, del 26 d’octubre al 22 de desembre de 2018
Actors, del 10 de gener al 15 de febrer de 2019
Comunicació, del 18 de febrer al 13 d’abril de 2019
2 alumnes matriculats

Postgrau en
COMUNICACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL
Coordinadors:
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona
José Manuel PÉREZ TORNERO, Universitat Autònoma de Barcelona
Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs
Curs 2018
Comunicació, del 17 de febrer al 21 d’abril
Campanyes, del 27 d’abril al 16 de juny
Institucional, del 6 de setembre al 26 d’octubre
6 alumnes matriculats

Postgraus
informació addicional
http://www.icps.cat/docencia/postgraus
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MASTER EN MARKETING POLITICO.
Estrategias y comunicación Política. Ed. Miami
Des de l’any 2009 l’Intitut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) ha col·laborat
amb el Centro Interamericano de Gerencia Politica (CIGP) de Miami en temes
formatius en l’àmbit de la comunicació política, a través del Curso de Postgrado
de Especialización en Marketing Político. Des del curs 2014-15, i fruit del
conveni signat entre el CIGP i l’ICPS, aquest curs s’integra en el Postgrau en
Comunicació Política i Institucional de la UAB.
Paral.lelament, el curs 2017/2018, en base a un conveni signat entre la UAB, el
CIGP i l’ICPS, es realitzà la primera edició del Màster en Marketing Político.
Estrategias y comunicación política, ed. Miami. Aquesta formació consta de 9
mòduls, 7 dels quals es realitzen a Miami, i els dos últims mòduls (VIII i IX) es
realitzen a Barcelona. El curs 17/18, es varen formalitzar 12 matrícules del
Màster a la UAB i la formació dels mòduls a Barcelona va tenir lloc entre els
dies 12 i 23 de març de 2018.
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COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS
L’ICPS acullí en la seva sala Aula els dies 6 i 7 de febrer les reunions
preparatòries dels organitzadors del Projecte "Networked Coordination of
Industrial Relations", finançat per la DG Employment, Social Affairs and
Inclusion. Aquest projecte té l'objectiu d'aprofundir en el conexiement dels
mecanismes de coordinació de la negociació col·lectiva en diferents sector i
països i proveir de noves dades en relació a les relacions de poder, confiança i
conflicte entre els actors socials.

L'ICPS col·laborà en l'organització del primer cicle de conferències online "La
cultura de seguretat i defensa: pilar fonamental de la seguretat integral" que
organitzà la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). El cicle s'estructurà
en quatre sessions que es van realitzar entre els mesos de setembre i octubre.

L'ICPS ha col·laborat en la realització de la IV Jornada "La cultura de seguretat
i defensa, i el valors cívics. Entre les estratègies de seguretat nacional i la
consciència cívica" que tingué lloc el 18 d'octubre a l'ESERP, Barcelona.

En col·laboració amb la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona, l’ICPS acollí en la seva sala Aula el dia 28
de novembre, el tribunal de defensa de la tesi doctoral de la Sra. Marta Simó
Sánchez titulada “Memòria de l'Holocaust a l'Estat espanyol. Des d'una
perspectiva històrica i una perspectiva sociològica” co-dirigida pel Dr. Joan
B. Culla i el Dr. Joan Estruch.

L’ICPS acullí en la seva sala Seminari el dia 12 de desembre la Conferènciadebat sobre ciberseguretat "It's a brave new world! Opportunities, risks and
security threats in an EU digitized society", a càrrec de Juan Antonio Cordero
Fuertes i organitzada per la Càtedra Jean Monnet en Polítiques Europees.
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L'ICPS acullí a la seva sala Seminari el dia 21 de desembre la Conferència "Un
país d'individualistes insociables? Subjectivitats polítiques hispanes als albors
de la modernitat", a càrrec del Dr. Gregorio Alonso i organitzada pel Grup de
Recerca (SGR) “Política, Institucions i Corrupció a l’Època Contemporània”
(PICEC-UAB).


60

Institut de Ciències Polítiques i Socials

MEMÒRIA 2018
Col·laboracions institucionals

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SIGNATS AMB ALTRES INSTITUCIONS
-

Vinculats amb la realització de pràctiques del Màster en Marketing
Polític (MMP), signats durant el 2018, amb:



Formacions polítiques:
- En Comú Podem
- Grup Municipal del PPC de Castelldefelds
- Grup Municipal del PDeCAT de Sabadell
Sindicats:
- Intersidindical CSC
- Avalot
Consultories polítiques:
- Strategycom
- Quintella Gerez Branding
- Tinkle
- Ideograma
- Think O’Clock
- Public Affairs
- Solsona
Empreses:
- Youcheck
- Aspaisos
Institucions:
- Agència Catalana de Turisme
- Federación Gallega de Municipios









-

Vinculats amb la realització d’altres activitats docents, signats el
2018, amb:



Pau Canaleta, per a la realització del curs d’especialització en govern
municipal i gabinet d’alcaldia, curs 2017/2018
La Universitat Autònoma de Barcelona, per les tasques d’assessorament
i coordinació acadèmica (direcció de l’ICPS), curs 2018
El departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes en entitats col·laboradores, curs 2017/2018.
La Universitat de València per a la realització de l’estudi general pel
desenvolupament de la recerca, la docència i la difusió del coneixement i
l’enfortiment de les relacions institucionals.
Acord amb el Màster en gènere de la Universitat Autònoma de
Barcelona, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes al
Grup de Recerca Ciutats i Persones de l’ICPS.
La Fundació Congrés de Cultura Catalana.
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 La Societata Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’IEC.
 La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la
Universitat Pompeu Fabra, per la realització del curs de formació
transversal per a estudiants de doctorat: A Portrait of the PhD student
as a Young Man/Woman. Tip & Tricks for entering (and surviving) into
the academic world in Political Science and Sociology.
 L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per la realització de
pràctiques curriculars d’estudiants del seu Grau de Seguretat a l’ICPS.
 El Col·legi Oficial de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, Annex 1. Entre
els acords vinculats als estudis de Màster en Marketing Polític,
estratègies i comunicació política, l’ICPS ofereix una reducció del preu
de la matrícula a col·legiats del COLPIS.
 La Universitat Internacional de la Rioja (UNIR)
 La Universitat Autònoma de Barcelona i El Centro Interamericano de
Gerencia Política, per a la realització del Màster en Marketing Polític,
edició Miami.
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ANUARI POLÍTIC DE CATALUNYA
Anuari Polític de Catalunya 2017. núm. 11. Barcelona, Institut de
Ciències Polítiques i Socials, 2017. Edició digital.
Amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis
autonòmics i locals.


SONDEIG D’OPINIÓ
Sondeig d’opinió Catalunya 2018
Edició digital
Des de 1989 i de forma ininterrompuda, l’ICPS du a terme un
sondeig anual sobre la cultura política dels catalans. El sondeig
recull les actituds i les opinions polítiques de la ciutadania i
conforma una de les sèries històriques més antigues d’aquest
tipus.
Entre els mesos d’octubre i de novembre de 2018 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 2018)
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 2018, l’ICPS
publicà l’informe:
Dossier Opinions, comportaments i percepcions sobre la independència de
Catalunya
Notícies de premsa relacionades amb la publicació del Sondeig:
El 59,6% dels catalans votaria a favor de la independència en un referèndum
(Nació Digital, 27/11/2018)
El sí en un referèndum augmenta la distància amb el no, segons un sondatge
de l’ICPS
(Vilaweb, 27/11/2018)
El ‘Sí’ a la independència guanyaria de manera clara en un referèndum
(La República, 27/11/2018)
El sí en un referèndum pot arribar al 59,6%, segons l’ICPS
(dBalears, 27/11/2018)
Puigdemont tiene el votante más infiel
(Crónica Global, 28/11/2018)
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Más del 44% de los catalanes augura que el “procés” acabarà en más
autogobierno
(La Vanguardia, 28/11/2018)
Un sondeo dice que el 44% de los catalanes cree que el proceso soberanista
culminará con más autogobierno
(Europa Press, 27/11/2018)
El ‘sí’ en un referèndum pot arribar al 59,6% (amb dades de l’ICPS)
(El Nacional, 27/11/2018)
El sobiranisme creu que el “Procés” no acabarà en independència
(Ara.cat, 27/11/2018)
La ciutadania aprova l’ANC i Òmnium i suspen SCC, segons un sondatge de
l’ICPS
(Vilaweb, 27/11/2018)
Un sondeig diu que el 44% dels catalans creu que el procés sobiranista
culminarà amb més autogovern
(Aldia.cat, 27/11/2018)
Ni el 15% creu en la independència
(e-notícies.cat, 28/11/2018)


COL·LECCIÓ GRANA
36
Ciutats i Persones
Innovacions locals contra la desigualtat de gènere en
l’ocupació
Edició digital
Maria DE LA FUENTE VÁZQUEZ (coord.)
AGUADO, Empar; BERBEL, Sara; FRESNILLO, Iolanda;
GELAMBÍ, Mònica; GINESTA, Víctor; MORENO, Sara; PÉREZ,
Anna; RUIZ, Aida; SABATA, Anna
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WORKING PAPERS
Durant l’any 2018 s’han editat en format digital els següents números d’aquesta
col·lecció:
351 GUNTHER, Richard; MONTERO, José Ramón; PUHLE, Hans-Jürgen
Democracy, intermediation, and voting in Spain: some new findings
from in-depth and longitudinal data (vol. 1)
352 GUNTHER, Richard; MONTERO, José Ramón; PUHLE, Hans-Jürgen
Democracy, intermediation, and voting in Spain: some new findings
from in-depth and longitudinal data (vol. 2)
353 LLORCA ARIMANY, Albert
Civilització i barbàrie. La tasca cultural en la construcció d’una
civilització humanitzada
354 BECHARA LLANOS, Abraham Zamir
“La paz del más débil”. Influencia europea y recepción en Colòmbia
de la teoría político-constitucional de Ferrajoli
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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 per la
Línia de treball en Comportament Polític i Electoral del propi Institut, en
col·laboració amb altres investigadors/es externs/es.
Durant l’any 2018 s’han editat en format digital els següents números d’aquesta
col·lecció:
15
Una opinió pública termostàtica. L’efecte de les crisis econòmiques i
l’acció governamental en les preferències de polítiques públiques a
Catalunya
ROMERO, Xavier
Nota de premsa:
Las preferencias ideológicas de los catalanes varían según quién gobierne en
Madrid (La Vanguardia, 3/9/2018)
16
Catalunya: una societat dividida per la meitat? L’efecte del context entre
els no nacionalista
MEDINA, LUCÍA
17
Conseqüències partidistes del prorrateig desviat al Congrés dels Diputats
BOSCH, Agustí
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MATERIALS CIP
Els Materials CiP són l’espai de difusió propi de la línia de treball 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’aquesta línia de treball. Totes les publicacions són de
caràcter no periòdic, amb un objectiu divulgatiu i són escrits per la propia línia
de treball o encarregats a persones externes expertes en la matèria.
1. Informes: Working papers sobre gènere
14
La representación mediática de Dilma Rousseff. Una
investigación acerca de los discursos sexistas en el período
de impeachment
AOKI, Alessandra Keiko
Informes és un espai digital de difusió de materials d’ investigació sobre gènere
o feminisme. Es tracta de recerques realitzades per les persones que, com a
part del seu periode formatiu superior en ciències polítiques, socials o estudis
de gènere, s’han incorporat a l’equip de Ciutats i Persones. Informes és una
col·lecció no periòdica.
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La corrupción política en la españa contemporánea

DE RIQUER, Borja; PÉREZ FRANCESCH, Joan Lluís;
RUBÍ, Gemma, FERRAN TOLEDANO, Lluís; LUJÁN, Oriol
(dirs.)
Marcial Pons, Ediciones de Historia, S.A.
Madrid, 2018

L’edició d’aquest llibre ha comptat amb la col·laboració de l’Institut de Ciències
Polítiques i Socials i la Universitat Autònoma de Barcelona, i és un recull de les
ponències presentades al I Congrés Internacional d’Història de la corrupció
política a l’Espanya contemporània.
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WEB

El nombre total de sessions iniciades efectuades al web de l’ICPS de gener a
desembre de 2018 ha estat de 121.621, distribuides mensualment de la
següent manera:

Sessions iniciades a la web dins el 2018
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XARXES SOCIALS


Facebook

A data de 31 de desembre de 2018 s’han comptabilitzat 1.350 seguidors del
perfil que l’ICPS té en aquesta xarxa social.


Twitter

A data de 31 de desembre de 2018 s’han comptabilitzat 3.780 seguidors del
perfil que l’ICPS té en aquesta xarxa social.
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