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EL MARCEL SUCARRATS ES VA LLICENCIAR EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA L’ANY 2018.
ACTUALMENT ESTÀ CURSANT EL MÀSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARI (UAB-UB-UPF).
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Aquest curs estic centrat a finalitzar el Màster en Gestió Pública i preparar un possible Doctorat per
al següent curs, ja que m'agradaria fer investigació aplicada sobre polítiques econòmiques i socials.
No obstant això, fins a principis d'estiu de 2019 i des del maig de 2018, vaig exercir com a
Responsable Tècnic de Continguts i Participació Digital de Terrassa en Comú. Allà exercia tasques
de coordinació i organització interna; de compilació i elaboració dels continguts del programa
electoral i la gestió de la plataforma de participació digital.
Com vas accedir-hi?
Doncs precisament perquè és on vaig realitzar les pràctiques curriculars del grau i en acabar van

publicar una plaça, m'hi vaig presentar i em van escollir. Lògicament, com a molts altres llocs, el fet
d'haver-hi participat prèviament i d'haver-hi fet les pràctiques em va donar més opcions. A més a
més era una plaça per al perfil d'un politòleg o sociòleg.
Com valores la formació rebuda a la Facultat
En general, jo n'estic molt satisfet. Sempre hi ha matèries que t'agraden més o que les veus més útils
de cara al futur que d’altres, així com professorat amb els que connectes més o t'agrada més la seva
forma d'ensenyar i altres que menys. Per això sóc partidari d'elegir estudis que et motivin i que
realment t'agradi el que estàs estudiant. No obstant això, sempre hi ha coses que es poden millorar.
Jo seria partidari d'una major flexibilitat i transversalitat entre diferents estudis per tal de poder tenir
itineraris curriculars més personalitzats i a mida de cada persona. A més, crec que les pràctiques
haurien de ser en tots els cursos i més directament vinculats amb els estudis.
També considero que s'ha de trobar la manera d'implicar a alumnes i docents en activitats que vagin
més enllà de l'aula i que són també part de la formació i experiència del pas per la universitat. Al
campus de Bellaterra, es fan infinitats d'activitats, conferències, etc., i encara se'n podrien fer més,
però arriben a un percentatge molt petit de la comunitat.
Com veus la Facultat des de la pràctica professional? Algun consell per millorar?
Crec que s'ha d'apostar cap a una major vinculació entre la formació teòrica i la pràctica professional
on teoria i pràctica estiguin més lligades, apostant per programes de pràctiques més amplis i
professionals (amb possible remuneració per a l'estudiant), no obstant això implicaria tota una
reforma del sistema universitari actual.
Això sí, s'han d'incrementar les eines tecnològiques i lingüístiques a disposició dels alumnes, ja que
les exigències posteriors són molt elevades i s'ha d'apostar per formacions més dinàmiques i
transversals.
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Nº172 butlletí de la FCPS - 11 de juny de 2019
L’EDUARD PLADELLORENS SALAT ES VA LLICENCIAR EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ
L’ANY 2018. HA ESTUDIAT EL MÀSTER EN MÀRQUETING POLÍTIC: ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ POLÍTICA
A L’ICPS. ACTUALMENT TREBALLA EN COMUNICACIÓ POLÍTICA.
En què consisteix la teva feina?
Just en aquest moment podríem dir que tinc diferents feines. En les últimes eleccions municipals he
estat treballant com a director de campanya d’una candidatura d’un municipi del Bages.
Per altra banda, he estat realitzant una estada de pràctiques al gabinet de comunicació de l’Agència
Catalana de Turisme i de la Direcció General de Turisme on hi vaig accedir per realitzar les
pràctiques del Màster que estic estudiant i on hi continuaré fins la tardor donat que m’han
prorrogat el contracte que hi tenia. A part, amb una companya que es dedica a la comunicació com
a freelance estem posant els primers pilars d’un projecte pel qual volem crear una agència de
comunicació i assessoria destinada tant al món privat com també al públic i al polític.

Com valores la formació rebuda a la Facultat?
A nivell general la valoro positivament però vull posar-ho en la seva justa mesura. La carrera de
Ciències Polítiques t’ofereix un ventall molt ampli d’opcions. Aquesta disparitat fa que cap dels
perfils surti plenament preparat per treballar com a tal i hagis de completar la teva formació fora de
la universitat.
Considero molt important que en una Facultat com la nostra es treballi la manera d’entendre el món
polític i es busqui potenciar l’objectivitat i la promoció d’un esperit crític o la capacitat d’analitzar
des de diferents perspectives els diferents escenaris polítics i electorals. Al final la Facultat et posa
unes eines bàsiques per entendre l’ecosistema i un cop es donen per assolits els diferents conceptes

en matèries diferents et comencen a obrir les diferents possibilitats que tens.
Algun consell per millorar?
Si hagués d’aconsellar quelcom als alumnes actuals els diria que enfoquin el món professional tant
aviat com puguin i sense por, que a vegades és el que més ens costa. Veiem molta feina a la
universitat i ens costa fer el pas de pensar que podem dedicar-hi més hores.
Treure bones notes és important, però un cop entres al món professional la nota que hagis tret a un
examen concret perd molt valor i en guanya molt més tot allò que hagis pogut aprendre més enllà
de dedicar hores a preparar un examen. Allà importen les competències que hagis assolit i les que
estiguis capacitat per aprendre en un futur, la flexibilitat d’adaptar-te ràpid a nous entorns, els teus

valors i qualitats personals i com aconsegueixes lligar tot això per posar-ho al servei d’un equip de
treball.
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Nº171 butlletí de la FCPS - 29 de maig de 2019
EN XAVI CREUHET ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 2002. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU EN POLÍTIQUES PÚBLIQUES I S’HA ESPECIALITZAT EN
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL.

HA TREBALLAT COM A RESPONSIBLE TÈCNIC D’ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, DE PERIODISTA
POLÍTIC I HA ESCRIT EL LLIBRE “30 ANYS D’ELECCIONS DEMOCRÀTIQUES AL PLA DE L’ESTANY”.
ACTUALMENT TREBALLA COM A CAP DE PREMSA I DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES.
En què consisteix la teva feina?

Sóc el responsable de premsa i de comunicació de l’Ajuntament de Banyoles. M’ocupo de marcar
l’agenda política mitjançant notes de premsa, rodes de premsa, notícies a la pàgina web oficial i amb
la relació diària amb els mitjans de comunicació. També, m’ocupo del butlletí municipal, produeixo
vídeos, de la imatge corporativa, de la publicitat, i de la difusió de les activitats culturals, socials o
esportives, entre moltes altres ocupacions.
Com vas accedir-hi?
Hi vaig accedir mitjançant un concurs-oposició el 2007.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
És una formació molt pluridisciplinar que proporciona una base per créixer en molts camps. Això sí,
cal una posterior especialització. Tanmateix, per mi, el més destacable no és la informació rebuda
sinó el creixement personal i en valors que vaig aprendre a la Facultat.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
Personalment apostaria més per potenciar la formació en protocol i comunicació institucional. Són
dos filons d’ocupació que hem d’aprofitar i estem ben posicionats per aconseguir-ho. Els politòlegs
tenim una bona formació sobre les administracions públiques i amb un complement formatiu
dominem i aportem molt en la comunicació institucional.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que s’esforcin per aconseguir l’excel·lència en les seves tasques professionals, en totes, per poc
rellevants que semblin. Però sobretot que aprofitin les oportunitats. En el meu cas, per exemple,
amb només 25 anys vaig començar a escriure un llibre sobre la història política del Pla de l’Estany i
posteriorment m’ha ajudat molt en la meva carrera professional. A més, recomano que s’apuntin al
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
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LA CÉCILE BARBEITO VA ACABAR LA CARRERA DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ L’ANY
2001. VA COMENÇAR A TREBALLAR A L’ESCOLA DE CULTURA DE PAU. TAMBÉ HA COL·LABORAT EN LA
DIRECCIÓ DE PARTICIPACIÓ I JOVENTUT DEL CONSELL D’EUROPA.
En què consisteix la teva feina?
Treballo i continuo aprenent a l'Escola de Cultura de Pau, un centre d'investigació per la pau de la
UAB que es dedica a l'anàlisi de conflictes armats i de processos de pau, d'una banda, i a l'educació
per la pau i la transformació de conflictes de l'altra, que és el que estic fent ara.
La feina demana una gran varietat de tasques, com la investigació aplicada, la formació, i la
incidència, i també la formulació, gestió i justificació de projectes. També vull ressaltar que
participo d'altres militàncies, com a la Plataforma per una Fiscalitat Justa, o la junta de l'ICIP (Institut
Català Internacional per la Pau). No sé viure sense participar en iniciatives que incideixin en
polítiques públiques. Em vaig ficar en temes de fiscalitat arrel del 15M, per contrarrestar el fals
discurs de que les retallades són inevitables. I a l'ICIP celebrant l'existència d'un òrgan públic per la

pau.
Com vas accedir-hi?
Jo vaig entrar en el de comerç d'armes, perquè estava vinculat a la campanya Armes Sota Control,
fent recerca sobre les exportacions d'armes espanyoles i muntant activitats de denúncia. A partir
d'aquí em vaig anar formant en diferents aspectes de la recerca per la pau.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Depèn de qui donava les classes! Recordo encara amb molt detall determinades classes on havíem
fet debats ben profunds, i a vegades virulents sobre el concepte de nació, la funció dels partits

polítics, el xoc de civilitzacions, el paper del Banc Mundial, la guerra freda... d'aquelles classes sentia
que tenia molt per aprendre. D'altres més memorístiques o descriptives n'hagués prescindit, o les
hagués estudiat directament del llibre.
Sento que ens haguéssin pogut apretat més en lectures, però en general, crec que vaig aprendre
moltíssim de les classes, de la interacció amb les companyes als passadissos, i d'estudiar junts.
Hi ha professors i professores excel·lents. Ara, amb perspectiva, aprecio que hi hagi hagut
diferències ideològiques entre el professorat.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
Pel que fa a continguts, crec que fa una formació generalista prou completa. L’únic que vaig trobar a

faltar en el seu moment, quan estudiava la carrera va ser coneixements d’altres continents. Després,
dedicant-me a l’àmbit internacional m’ha semblat encara més important.
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Nº166 butlletí de la FCPS - 4 de març de 2019
LA RITA GIMÉNEZ ES VA LLICENCIAR EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ L’ANY 2016. HA
TREBALLAT EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE PROJECTES I DE POLITÒLOGA AL CONSOLAT VENEÇOLÀ.
ACTUALMENT ESTUDIA EL MÀSTER EN POLÍTICA XINESA I DIPLOMÀCIA A SHANGHAI, EL SEU PAÍS DE
RESIDÈNCIA DES QUE ES PETITA.
En què consisteix la teva feina?
Des de finals de l’agost de 2018 estic fent un màster en Política Xinesa i Diplomàcia a la
Universitat Fudan a Shanghai, una de les tres millors universitats de la Xina. Si tot va bé em
graduaré el juny del 2020.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La valoro positivament, però tenint en compte molts matisos. Crec que, per una banda, falta
millorar la comunicació entre professors/es i alumnes. Encara es manté, en general, aquella

figura d’autoritat del professorat i no d’apropament, i no crec que sigui positiu per
l’aprenentatge. Seria una iniciativa fantàstica que hi haguessin grups de joves que poguessin
preparar conferències juntament amb els/les professors/es, per exemple.
Per altra banda, i considero que en els últims dos anys hi ha hagut més esforços en aquest
sentit, caldria tenir molt més espai de debat obert per gent de dins i fora de la universitat sobre
temes fonamentals. Per exemple, què és la política, com fomentar el nostre sentit crític o
l’anàlisi sobre el que escoltem o veiem, què significa realment participar de la política com a
part bàsica de la vida, entre d’altres. Realment hi ha molt per fer! Si l’hagués de puntuar de
forma global, segurament seria un 6,8 sobre 10.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Tot i que comparada amb altres universitats catalanes, la Universitat Autònoma hi ha més part
“pràctica” de la política, falta preparar als i a les alumnes per fer front al que hi haurà després
de la universitat. Com gestionar el fet de no trobar feina de lo nostre en certs sectors? Com fernos autònomes per crear-nos la nostra pròpia feina? Seria una de les maneres per evitar perdre
grans politòlogues/legs i sociòlogues/legs pel camí.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Que tinguin la por justa i necessària, però també la valentia de creure en si mateixes per seguir
les seves conviccions, vagin on vagin i facin el que facin. Encara que això signifiqui no exercir la
politologia o sociologia en el camp professional, no passa res. Sempre ho faran
(in)conscientment en la seva vida privada.

ERNESTO CASTAÑOS
MORENO

ESTUDIS
Llicenciat en Ciències
Polítiques i de l’Administració
PROMOCIÓ
1996/97
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L’ERNESTO CASTAÑOS MORENO ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES A LA FACULTAT DE CIÈNCIES
POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA. FA 18 ANYS QUE TREBALLA A LA UAB. ES MILITANT COMUNISTA I PRESIDENT
DE LA JUNTA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UAB CCOO.
En què consisteix la teva feina?
Treballo com personal d'administració i serveis aquí a la UAB. Soc funcionari de la UAB i el
responsable administratiu del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. La
meva feina és garantir suport a totes les activitats que té encomanades el nostre departament a nivell
de docència, recerca i transferència de coneixement. Coordino el meu equip i faig seguiment de
totes les activitats a aquest nivell. Tenim dos doctorats als que donem suport; gestionem la despesa
de projectes de recerca i convenis, nacionals i internacionals i la justifiquem; contractem personal
pels projectes de recerca, etc.; gestionem també el pressupost de funcionament i de les activitats
acadèmiques; la contractació i els concursos de professorat; donem suport als òrgans de direcció del
Departament i a les activitats acadèmiques i moltes altres coses. És una feina molt variada i
entretinguda.
Com vas accedir-hi?
Durant L'any 2000 vaig fer unes oposicions pe accedir a l'escala auxiliar, no les vaig aprovar però
em van cridar per començar a treballar com a personal interí. A partir d'aquí més endavant supero
unes oposicions assoleixo la condició de funcionari de carrera de la UAB..
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
De La valoro positivament tot i que en el seu moment era una mica "crític". Vaig decidir estudiar
polítiques per interès en la política i la visió "científica". En el seu moment, la vaig trobar una mica
asèptica. També, haig de confessar que vaig trobar a faltar escoltar a parlar més de Marx com autor i
del marxisme durant la carrera. Però més enllà d'això valoro molt positivament la visió
multidisciplinar de la carrera i els recursos que et dona a molts nivells.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?

En dites institucions internacionals i referir als estudiants a realitzar-hi pràctiques professionalsCal
dir que jo em vaig llicenciar al 1997 i no estic al cas de com funciona avui la Facultat ni de les
dinàmiques que hi ha. Si que recordo que quan estudiava pensava que funcionàvem una mica aïllats
del món. Les coses eren bastants fàcils i agradables i sovint el mòn no funciona igual. Preparar-te per
això, per aquesta realitat, crec que seria quelcom positiu. Fer les coses agradables ajuda, però
prepara-te pel món real també.
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NÚRIA PARLÓN ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA UAB. VA FER
ESTUDIS DE DOCTORAL TA LA UPF. HA TREBALLAT DE FUNCIONÀRIA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
ACTUALMENT ÉS ALCALDESSA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DES DEL NOVEMBRE DE 2009.
En què consisteix la teva feina?
Enguany sóc alcaldessa de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. La meva tasca diària
consisteix a propiciar les condicions de bona governança en una ciutat metropolitana plural i
amb molta complexitat. Donar compliment al Pla de Mandat (pactat amb la ciutadania) i fer
un bon retiment de comptes de la gestió municipal. El principal repte aquests darrers anys
ha estat el de fer possible la cohesió social i combatre la pobresa amb polítiques públiques
redistributives dintre de l’àmbit competencial que té una administració local.
La meva professió però és la de funcionària de l'administració local. Sóc tècnica analista de
l'Ajuntament de Santa Coloma des de l'any 2003.
Com vas accedir-hi?

DesprésDesprés del procés de primàries (regulat per estatuts) del partit pel qual encapçalo
llista electoral (PSC) i després de guanyar les eleccions municipals (2011 i 2015).
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Valoro sMolt positiva. La meva promoció va tenir la gran sort de formar-se amb bons
docents i la interdisciplinarietat de la formació curricular en polítiques crec que és un encert.
Com veus la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es podrien
millorar?

EmCrec que cal fomentar la pràctica professional a les ciutats les quals són autèntics
laboratoris per a la ciència política i la sociologia ja sigui des del vessant de la recerca, com
del coneixement i disseny de polítiques públiques.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Seguint amb l'argumentació anterior, més enllà del consell habitual del domini de dues
llengües estrangeres i de les eines estadístiques. Que facin recerca a les ciutats. Crec que és la
millor àgora d'aprenentatge per complementar la formació rebuda a la facultat.
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EL GERARD QUIÑONES MACIÀ ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 2002. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU EN COMUNICACIÓ POLÍTICA (ICPS) I EN
TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADES. TAMBÉ HA TREBALLAT COM ASSESSOR LABORAL.
ACTUALMENT TREBALLA COM A SOCI DIRECTOR DE LA CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA NEÒPOLIS.
En què consisteix la teva feina?
Dirigeixo una Consultoria Sociopolítica i d’Innovació Social des de Girona (www.neopolis.cat).
Oferim a administracions públiques (majoritàriament de caràcter local) suports externs per a
l’elaboració d’estudis i planificacions estratègiques, així com per al disseny, dinamització i
anàlisi de processos de participació ciutadana (pressupostos participatius, urbanisme
participatiu, etc).
Com vas accedir-hi?
Abans Conjuntament amb el sociòleg Daniel Tarragó vam crear l’empresa l’any 2003. Ens vam

presentar a un concurs de joves emprenedors convocat pel Consell Comarcal del Gironès i vam
resultar un dels projectes guanyadors.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La valoro de forma molt positiva. D’una banda, per les aptituds i coneixements teòrics
adquirits, que permeten disposar d’una base de coneixement molt útil, i d’altra banda (i és el
que més destaco), per les habilitats analítiques i les actituds que vaig aprendre durant la meva
etapa formativa a la Facultat. Per tirar endavant una iniciativa empresarial com Neòpolis calen
una sèrie d’actituds que la Facultat em va saber transmetre de forma molt efectiva.
Com veus la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es podrien
millorar?
Vista la rellevància de la part actitudinal i pràctica, crec que fóra bo emfatitzar aquesta vessant
durant el període formatiu. En el nostre cas, saber com funciona un ajuntament, com es
vehicula l’elaboració d’un Pla, o com es dinamitza a nivell pràctic un procés participatiu ens
hagués estat molt útil.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que posin en valor els coneixements i habilitats adquirides, i la utilitat social que tindrà en un

futur la seva aplicació professional. Si la ciència política t’apassiona, de ben segur que t’hi
podràs dedicar i ser útil per una societat complexa que necessita més que mai “arquitectes
socials”.
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LA MONTSERRAT CUNILLERA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA L’ANY 2016. TAMBÉ
VA FER EL MÀSTER D’ESTUDIS TERRITORIALS I DE LA POBLACIÓ A LA UAB. ACTUALMENT TREBALLA COM A
TÈCNICA DE L’OBSERVATORI D’ECONOMIA LOCAL A PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
La meva feina actual consisteix en la recollida i el tractament de dades de diferents àmbits com són
el mercat de treball, l’estructura empresarial, la població, l’habitatge, el consum, la formació, i un
llarg etc. i en l’elaboració posterior, mitjançant l’anàlisi d’informació socioeconòmica, de diferents
productes per tal de facilitar la presa de decisions. A més a més a l’Observatori atenem demandes
d’informació internes (del mateix Ajuntament) així com externes (estudiants, empreses, etc.). Hi vaig
accedir mitjançant un procés de selecció públic el juliol del 2016.

Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La valoro molt positivament. Crec que durant els 4 anys del grau es tracta un ampli ventall de
matèries que et permeten conèixer diferents àmbits de coneixement de la Ciència Política així com
d’altres ciències relacionades com la Sociologia, l’Economia o el Dret.
Considero un encert el fet de poder escollir les assignatures els darrers dos anys per a poder provar
que és el que més t’atreu dins de la disciplina i poder anar encaminant el teu futur professional.
Com veus la Facultat des de la pràctica professional, què es podria millorar?
Crec que caldria millorar dos aspectes. El primer seria el de poder compaginar millor estudis i feina.
No solament perquè hi ha gent que té la necessitat de treballar mentre estudia per a poder-se

mantenir econòmicament, sinó perquè s’aprofitarien encara més els coneixements rebuts a la
Facultat, s’obriria nous horitzons sobre les possibilitats de treball en el futur. I finalment els graduats
obtindrien el títol amb una certa experiència i un tast de la professió, més enllà de les pràctiques
professionals (que crec que són necessàries però no són suficients). El segon seria que dins del pla de
formació obligatòria s’hi inclogués assignatures com la de Demografia i es fessin moltes més hores
de Metodologia, vitals per a un politòleg a l’hora de poder fer qualsevol tipus d’anàlisi de dades.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que no es limitin a fer el que és obligatori per treure’s el títol, que vagin més enllà, que participin de
les activitats que tenen lloc a la facultat, que llegeixin molt (sí, més enllà de tot el que se’ls demana).

Que ho qüestionin tot: que un cop se’ls expliqui qualsevol tema en busquin informació a banda, que
el discuteixin, que intercanviïn opinions. I que finalment es formin la seva pròpia opinió, ja que
finalment el coneixement és allò que queda quan ja has oblidat tot el que t’han ensenyat. Que
estiguin al dia sobre l’actualitat i que combinin la formació amb la pràctica professional sempre que
puguin.

DAVID GÓMEZ
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EL DAVID GÓMEZ CANO ES GRADUÀ EN CIÈNCIA POLÍTICA I GESTIÓ PÚBLICA L’ANY 2016. HA FET ESTUDIS
DE POSTGRAU A L’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA. TAMBÉ HA TREBALLAT EN
PROJECTES DE CONSULTORIA PER L’AJUNTAMENT DE TERRASSA. ACTUALMENT TREBALLA EN EL PLA
ESTRATÈGIC DE REMODELACIÓ DE LES RAMBLES DE BARCELONA. TAMBÉ TREBALLA A L’OFICINA TÈCNICA
D’ESTRATÈGIES PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
En què consisteix la teva feina?
Des de l'Oficina ens dediquem a assessorar municipis de la província de Barcelona en temes de
desenvolupament local. Sobretot a aquells municipis més petits que tenen més dificultats per dur a

terme els seus propis estudis d'estratègia. Alhora, també generem coneixement i metodologies i les
editem i difonem perquè puguin ser consultades per governs locals i ciutadania en general. Es
podria resumir en que assessorem governs, generem coneixement i el posem a la disposició del
públic.
Com vas accedir-hi?
A través d'un concurs públic de selecció. Jo vaig apuntarm'hi i després de seguir tot el procediment,
que inclou una prova pràctica i una entrevista, em van agafar. Animo a tots els estudiants que els
interessi que ho provin un cop acabat el Grau. És una molt bona oportunitat per aprendre i entrar al
mercat laboral.
Com valores la formació rebuda a la Facultat? Com veus la Facultat des de la pràctica professional,
què es podria millorar?
Crec que la formació teòricaintel·lectual és molt bona. A la Facultat hi ha alguns dels millors
professors. Alhora crec que cal combinar millor l'excel·lent formació teòrica que ja es dóna amb una
formació més pràctica i pragmàtica que et capaciti per saber fer tasques concretes. No s'aprèn a
elaborar un informe de consultoria, per exemple. També és una mancança que la formació
metodològica sigui tan escassa. Les assignatures de metodologia han de tenir un pes més important a
la carrera.

Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que es qüestioni des d'un primer moment què voldrà fer amb la seva formació. Que descobreixi
quin camp de la ciència política li agrada més i l'explori en profunditat. I que dins d'aquest camp
s'apropi al màxim a la realitat. Que vagi a buscar els entorns on es desenvolupen les discussions
teòriques que s'expliquen a classe i s'impliqui al màxim. Que intenti fer de politòleg/a des del
primer dia. La formació intel·lectual que t'ofereix la Facultat durant els quatre anys del Grau és un
privilegi que sovint s'aprecia amb el pas del temps. Llegiu i exploreu la realitat tant com pugueu!

ALBERT VILLACAMPA
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L’ALBERT VILLACAMPA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA L’ANY 2016. HA FET
ESTUDIS DE POSTGRAU A L’IGOP. ACTUALMENT TREBALLA COM A CONSULTOR SOCIAL.
En què consisteix la teva feina?
Actualment treballo en la Cooperativa de consultors El Risell. Som un grup multidisciplinari que
pretén actuar, tant en l'àmbit públic com privat, per assolir major sostenibilitat ambiental,

econòmica i social. Combinar diverses disciplines ens permet aportar una mirada integral a tots els
projectes que realitzem. Disposem de tres àrees d'actuació: la consultoria social, medi ambient i
paisatge, habitatge i gestió energètica. D'ençà que vaig entrar ara fa uns mesos he treballat a l'àrea de
consultoria social, desenvolupant tasques com l'elaboració del diagnòstic per diferents Plans Locals
d'Inclusió Social, l'avaluació de l'impacte en l'entorn dels Casals de Barri de la ciutat de Barcelona,
hem fet formacions a Plans d'Ocupació a través de Barcelona Activa, entre altres projectes i treballs.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
No us enganyaré. Durant els quatre anys que dura el grau he passat per molts espais que han
contribuït en la meva formació, però destacaré tres. El primer van ser les mateixes classes de la

facultat on, tal com deia el professor Gabriel Colomé, ens van ensenyar a pensar (indiferentment si
hem absorbit, o no, la totalitat dels conceptes o si ens sentim que estem especialitzats en algun
àmbit, que no sol passar). El segon va ser el bar, aquest és un espai informal on sorgeixen una
quantitat inimaginable de temes per discutir i poder repensar els conceptes que s'imparteixen a les
classes; quelcom que està molt relacionat amb aquests debats és amb qui decidim ajuntar-nos durant
els quatre (o més) anys que passareu a la facultat. Per últim cal destacar els espais de militància, com
l'assemblea de Facultat i els espais de participació en els territoris de residència, realment com nuclis
on desenvolupar-se políticament, a la vegada que aprenem habilitats socials i comunicatives,
treballant la solidaritat i diferents valors que ens fan avançar cap a nous paradigmes de relacions
socials.
Com veus la Facultat des de la pràctica professional, què es podria millorar?
Crec que la facultat, tot i els esforços que es fan per millorar, continua reproduint la lògica de la
majoria d’universitats públiques del país: convertir l’educació -i per tant els estudiants- en
mercaderies a disposició de grans empreses que veuen la possibilitat de continuar acumulant grans
quanties de capital a través de l’aprofitament, com si fossin mocadors, de la força de treball que
proporcionen els estudiants i els recursos públics relacionats amb les universitats. Per tal de revertir
aquesta situació no veig altra possibilitat que un canvi polític radical i transformador en les
estructures de poder polític i administratiu.
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EL JOAN PERE PLAZA FONT ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIA POLÍTICA I DE L’ADMINISTRACIÓ L’ANY 2003. HA FET
ESTUDIS DE DOCTORAT EN CIÈNCIES POLÍTIQUES A LA UAB I DRET A LA UOC. ACTUALMENT TREBALLA COM
A INVESTIGADOR AL DEPARTAMENT DE CIÈNCIA POLÍTICA DE LA UAB I COM A DOCENT EN INTEGRACIÓ
EUROPEA A L’ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF).
En què consisteix la teva feina?
El meu dia a dia consisteix bàsicament en tirar endavant els diferents projectes de recerca en què

estic involucrat i també en dur al dia totes les tasques derivades de la pràctica docent. Per una banda,
doncs, desenvolupo recerca científica, en faig difusió a través d’articles i conferències, mantinc
relació amb altres investigadors en el meu mateix àmbit, etc. Per l’altra, preparo de classes i
materials, superviso TFGs, estic en contacte directe amb els Estudiants matriculats a les assignatures
que imparteixo, etc.
Com vas accedir-hi?
Abans de llicenciar-me, a tercer de carrera, vaig obtenir una beca de col·laboració amb el
Departament de Ciència Política. Van ser uns mesos, però en vaig tenir prou per decidir-me a
realitzar un projecte doctoral. Aquesta experiència em va permetre també establir molt bona relació

amb el Prof. Joaquim M. Molins qui, més endavant, es va convertir en el meu Director de Tesis.
A partir de llavors vaig entrar en l'esquema habitual de la professió: vaig obtenir una beca
predoctoral que em va permetre dedicar-m'hi a temps complet, vaig començar a donar alguna
classe, a assistir a congressos, etc.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
A vegades me n’adono que de manera automàtica utilitzo un bon reguitzell de conceptes que vaig
adquirir a la carrera, i dels que ja mai més m’he desprès. Penso que la formació va ser bona, i sòlida.
Estic content del pla d’estudis i em queda molt bon record d’alguns docents. Poder precisament per
aquest motiu n’he acabat fent la meva professió.
Com veus la Facultat des de la pràctica professional, què es podria millorar?

Considero que és important crear aquest perfil transversal, i pràctic. I penso que això
s'aconsegueix fent dialogar Sociologia i la Ciència Política amb el Dret i l'Economia, la Història
i la Filosofia. Però també parant atenció a les tecnologies de la informació i als nous
desenvolupaments tecnològics.
Quins consells donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que no passin de puntetes per la carrera. Que no desaprofitin ni una sola ocasió per
intercanviar opinions, debatre i enriquir-se personal i intel·lectualment.
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EL MIQUEL VILA ES GRADUÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA EN LA PROMOCIÓ DE L’ANY 2015.
HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT DE GRONINGEN. ACTUALMENT TREBALLA COM A
AUXILIAR ADMINISTRATIU A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
En què consisteix la teva feina?
Estic treballant de forma temporal i a mitja jornada d'auxiliar administratiu a la regidoria de
joventut del meu poble, on m'encarrego tant del contacte directe amb les entitats i ciutadania,
revisió i redacció de documentació, elaboració de pressupostos, redacció de continguts i notícies,
etc. Com a feina és una primera presa de contacte amb l'administració pública i estic aprenent com
és el seu funcionament des de dins. Ara bé és un contracte temporal, i per tant no permet fer plans a
llarg termini. Però aquesta és la realitat que tenim un cop acabem els estudis.

A part en el meu temps lliure continuo formant-me i escrivint articles d'anàlisi polític, col·laborant
amb diverses revistes
Com vas accedir-hi?
Em vaig presentar a una plaça oberta per un pla d’ocupació per a gent jove del meu municipi i em
van agafar.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Irregular. Hi ha coses que estic segur que no oblidaré mai, i d'altres que ni sé que he estudiat. Pel que
fa als continguts, hi ha assignatures que s'han quedat molt enrere i que els hi caldria actualitzar tant

els materials com les teories. D'altres, però, saben incorporar els clàssics als debats actuals. D'altra
banda considero que per aprofitar una carrera com Ciències Polítiques i entendre el que se'ns
ensenya a les aules és indispensable estar involucrat d'alguna manera en la vida política del país;
sense aquest interès, sincerament, crec que es perd el temps.
Com veus la Facultat des de la pràctica professional, es podria millorar?
La idea que sortim poc preparats pel món professional, és quelcom compartit per tots els meus
amics que han cursat estudis universitaris en qualsevol camp. Ara bé, crec que quan es tracta la
qüestió de la professionalització a la Universitat es cau en l'error de considerar que l'estudi d'una
carrera és l'estudi d'una professió. I això no és ben bé així, i menys en ciències socials. Això no treu,

però, que si estudiem és per guanyar-nos la vida algun dia amb quelcom relacionat amb el que hem
estudiat, òbviament. Però en els darrers anys les universitats han adoptat un discurs molt en pro de
la professionalització, mirant de fer els graus cada cop més limitats en continguts. A la pràctica el
que es fa, però, és poc útil, perquè ni t'ensenyen una professió ni et donen unes bases i uns
coneixements sòlids, que crec que és on resideix l'avantatge de cursar estudis universitaris.
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EN JAVIER SILVA PÉREZ ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ
DE L’ANY 2014. ACTUALMENT ÉS ALCALDE DE POLINYÀ.
En què consisteix la teva feina?
És una feina totalment polivalent. Suposo que ser alcalde d’un municipi petit-mitjà fa que hagis de

fer de tot. Des de la part més política de relacions amb la resta de partits i arribar a acords fins al dia
a dia, signar decrets, assistir a un munt de reunions, actes i activitats, etc. És una feina 24 hores, 7 dies
a la setmana. Quan no estàs fent tasques directament relacionades, estàs al carrer i qualsevol et para
a preguntar qualsevol cosa o sinó a través de xarxes socials.
Com vas accedir-hi?
Mai no m’havia plantejat fer política activa. Vaig començar a militar força tard, allà pel 2010. Les
circumstàncies al municipi van fer que diverses persones em “convidessin” a ser candidat a les
eleccions del 2015. No havia estat tampoc regidor. Després de valorar-ho molt, vaig decidir intentarho. Primer vaig haver de guanyar una assemblea d’agrupació (més o menys equivalent a unes

primàries) i el 2015 la meva candidatura va ser la més votada.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Molt positivament. Cal destacar en primer lloc la multidisciplinarietat de matèries rebudes que et
dóna un marc complet de què és la ciència política. La qualitat docent també és un punt important.
Una bona docència ajuda molt a estimular l'alumnat i tinc bons records de docents brillants que
impartien classes de gran qualitat. L'única dificultat que vaig trobar va ser la de seguir un itinerari,
perquè treballava al mateix temps que estudiava i seguir un itinerari obligava a assistir a temps
complet (era el moment d'extinció de les llicenciatures).
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
No vaig fer pràctiques, perquè les vaig convalidar per l’Erasmus. Així que no puc donar una visió
personal d’aquesta experiència. Si recordo una oferta força gran i la possibilitat de proposar
convenis.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Primer de tot, gaudir de la carrera. Gaudir d’allò que fas i d’allò que aprens. Segon, ser crític i
participatiu en el dia a dia de la facultat. Fer una estada a l’estranger també ajuda molt, és
extraordinàriament enriquidor. També llegir molt. Llegir-ho tot. Són petits detalls, actituds, que
complementen la formació durant aquests anys i que un cop acabat, et permeten haver adquirit un
conjunt de recursos i experiències que faciliten allò que vols. I, finalment, no tenir por a equivocarse. També els errors i les males decisions serveixen per analitzar i millorar.
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LA CÈLIA GIRALT ZAMORA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 2015. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL A LA UPF BARCELONA SCHOOL
OF MANAGEMENT. TAMBÉ HA TREBALLAT COM A TÈCNIC DE SUPORT AL DEGANAT DE LA FACULTAT DE

CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA. ACTUALMENT TREBALLA COM A TÈCNIC DE COMERÇ
INTERNACIONAL.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Davant el fenomen de la globalització i la crisi econòmica al nostre país, les empreses han hagut
d’obrir-se a nous mercats internacionals. Davant aquest context la nostra feina en el departament
d’exportacions consisteix a elaborar i fer el seguiment de les estratègies comercials dels nostres
productes als cinc continents. D’ençà que els nostres productes surten de producció del país d’origen
fins que arriben al país destinatari som els encarregats de parlar amb els nostres comercials, els
clients i les diferents empreses de logística (terrestres, aèries i marítimes) també amb les institucions
públiques (cambres de comerç, aeroports i ports) i institucions financeres perquè els productes
arribin amb la menor brevetat possible al menor cost i en excel·lents condicions sempre oferint un
tracte exquisit amb el client i els altres actors.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Valoro amb molta positivitat la meva formació en la facultat. Ens formen per ser alumnes
polivalents amb molts coneixements bàsics importants en el context en què estem. Ens han format
per ser bons analistes de processos i per identificar les deficiències que podrien millorar. Gràcies a

la formació rebuda som capaços de tractar i recórrer adequadament als diferents actors, a més de
treballar en equip.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
L’empresa pública crec que pren massa protagonisme en la nostra formació i no tant l’empresa
privada. Crec que la millora s’ha de fonamentar en l’aplicació de casos pràctics amb clients reals,
siguin organismes sense ànim de lucre o empreses privades. La nostra feina té molta força en les
empreses privades i això és desconegut per part nostre, del sector privat i la societat en el seu
conjunt. A la vegada ens limita molt en la cerca per la feina.

Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
L’aprenentatge en llengües és clau per trobar un espai pels politòlegs i sociòlegs. L’especialització és
l’altre vessant que s’ha de treballar. La confiança en tu mateix. Els principis són costosos per a
tothom; no s’ha de renegar a les primeres feines que sorgeixin, ja que tot és experiència. Crec que la
clau principal és trobar el camí i centrar-se en ell.
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L’ÀNGELS CORTINA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ L’ANY 1998. HA FET
ESTUDIS DE MÀSTER EN POLÍTIQUES PÚBLIQUES I SOCIALS A LA UNIVERSITAT UPF I DE POSTGRAU EN
RELACIONS INTERNACIONALS A LA NEW YORK UNIVERSITY. DURANT 12 ANYS HA TREBALLAT COM A

COORDINADORA DE PROJECTES A LA XARXA GUNI CREADA PER LA UNESCO I LA UNIVERSITAT DE LES
NACIONS UNIDES.
En què consisteix la teva feina?
La meva tasca consistia a mesurar tots els elements necessaris (recursos humans i materials) per
assegurar l'èxit de l'acte. D'altra banda, gestionava projectes de cooperació i convenis
interuniversitaris, i donava suport a l'edició i difusió dels sis informes mundials d'educació
superior. En els darrers anys gestionava el pressupost i els recursos humans del secretariat.

Com vas accedir-hi?
El 2004 vivia a Nova York però tenia ganes de tornar a Barcelona. Vaig començar a donar veus
i una amiga em va trucar perquè havia vist una oferta de treball que em podia interessar. Vaig
fer-los arribar el currículum, vaig passar una entrevista personal i em van agafar.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
En general la valoro com a bona. Hi havia un excés de classes magistrals i molta separació entre
el professor i l'alumne. És veritat que no hi havia formació pràctica i que això a vegades s'ha
vist com una cosa negativa, però jo crec que la base teòrica és essencial en una formació
universitària de qualitat.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
En general la valoro com a bona. Hi havia un excés de classes magistrals i molta separació entre
el professor i l'alumne. És veritat que no hi havia formació pràctica i que això a vegades s'ha
vist com una cosa negativa, però jo crec que la base teòrica és essencial en una formació
universitària de qualitat.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Que aprofitin al màxim el seu pas per la facultat perquè és un temps que passa molt de pressa.
Que es formin amb rigor i que no els faci mandra aprofundir en allò que realment els agrada.
Aquesta és una època per alimentar l'esperit al màxim i, per tant, és important que no perdin
mai la inquietud per conèixer i anar més enllà.
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L’ARTUR RUBINAT LACUESTA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ L’ANY 2011.

HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU EN EDUCACIÓ A LA UAB. ACTUALMENT CURSA EL MÀSTER SOBRE
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA A LA UNIVERSITAT DE BERGEN (NORUEGA).
En què consisteix la teva feina?
Quan vaig acabar les dos llicenciatures de Polítiques i sociologia al 2011 estàvem en plena crisi i
va ser i era realment difícil trobar feina sense tenir un màster en especialització. Vaig fer un
màster al 2013 per a poder accedir a la borsa de professors de la Generalitat, en la qual vaig
accedir. Ara estic cursant un Màster sobre administració pública a Bergen Noruega. L'anglès, la
formació a la UAB, el bon expedient acadèmic i les bones recomanacions de professors m'han
permès accedir a aquest màster.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
La valoro molt en positiu, per la qualitat de la formació rebuda, vinculada a un bon professorat.
Penso que també va ser interessant la formació que vaig rebre al pràcticum que vaig fer al
IGOP. Per altra banda la UAB té prestigi com a Universitat a casa nostre, però també a fora i
això és important.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional?
La Facultat té un bon nivell i penso que està reconeguda en el seu àmbit. No obstant, i tenint en

ment les universitats, almenys a la de Bergen a Noruega que conec, penso que a la facultat li
falta un toc acollidor, li falta inversió, i millors espais pels estudiants, millor climatització etc.
Cal millorar l'entorn i també possibilitar que joves recercadors i docents es puguin
desenvolupar. Cal per altra banda més treball de camp més hores per contactar amb el món
real «social i polític» de forma organitzada i sistemàtica. Cal també penso, exercir des dels
primers anys de carrera la vocació científica.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Si un té passió per la ciència política i la sociologia encara que durant un temps no treballi de
«lo meu» que no es preocupi per què al final les coses es van aclarint.
Cal doncs tenir clar els objectius i traçar un camí acadèmic que t'apassioni.
Per altra banda, sens dubte recomano als estudiants que no es tanquin només a les biblioteques,
que són molt importants però no les úniques fonts de coneixement, que no es preocupin
només d'aprovar exàmens, sinó d'anar al món real, de veure el món del treball, de veure la
societat, a les places als carrers etc., de veure com funciona la nostre societat en directe, en viu,
no tot està als llibres i això és molt important tenir-ho clar, cal viure la societat, tractar-la de tu
a tu, vaja, enfangar-se i embrutar-se!

ALBERT SAGARRA
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L’ALBERT SAGARRA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE

L’ANY 2012. HA FET ESTUDIS DE MÀSTER A L’ICPS EN MÀRQUETING I COMUNICACIÓ POLÍTICA.
ACTUALMENT TREBALLA A ELECTIONLAB COM A CONSULTOR POLÍTIC I ASSESSOR DE COMUNICACIÓ.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Treballo com a consultor polític i assessor de comunicació des de l'empresa ElectionLab, que
vaig fundar amb dos companys el gener de 2015. Després de cursar el màster de l'ICPS de
màrqueting i comunicació política i veient les dificultats per aconseguir una feina vaig decidir
crear un projecte propi. Com a professional, he treballat en campanyes electorals, comunicació
institucional, corporativa i com a analista polític.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Vaig viure l'etapa d'introducció de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior conegut com a Pla
Bolonya que apostava per un nou model sense els recursos necessaris per implementar-lo, fet
que dificultava les dinàmiques de classe. El nivell de la facultat era força bo però tinc la sensació
que volíem tocar molts aspectes de la disciplina i costava penetrar en la matèria. Amb tot, vaig
tenir la sort de tenir, en línies generals, un bon professorat del qual en guardo un bon record.

Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Els estudis de Ciències Polítiques creen professionals amb perspectiva global i capaços de
treballar transversalment, fet que s'hauria de potenciar des de la Facultat. Per altre banda, crec
que la Facultat està molt desconnectada del món laboral i si bé la universitat ha de ser l'espai de
les idees i l'esperit crític, també seria convenient una major aproximació al món laboral
mitjançant seminaris i classes orientatives dels professionals del sector cap els estudiants.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Vivim en un món exageradament competitiu, i si volen dedicar-se en un àmbit laboral
relacionat amb el que han estudiat serà necessari que s'hi esforcin de valent. Crec que és
convenient que els i les estudiants siguin conscients d'aquesta realitat i que aprofitin la carrera

per formar-se com a persones però també com a professionals. Durant els anys d'estudis, és
important agafar consciència sobre què es voldran dedicar quan acabin i que aprofitin el temps
per aconseguir les competències necessàries per fer-ho. En la mesura del possible, també els
recomanaria que intentessin fer pràctiques professionals en diferents llocs de treball.
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LA DOLORS MARTÍN ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 2006. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UAB SOBRE IMMIGRACIÓ I A LA UDG SOBRE DIRECCIÓ

TURÍSTICA. TAMBÉ HA TREBALLAT COM A ASSESSORA AL PARLAMENT DE CATALUNYA. ACTUALMENT
TREBALLA COM A ASSESSORA D’UN GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE GIRONA.

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
La meva feina consisteix en organitzar el dia a dia del Grup Municipal. També en
assessorar als regidors en diferents matèries relacionades amb la tasca municipal, així com
realitzar informes, redacció de notes de premsa, etc. Hi vaig accedir perquè ja havia
treballat el/la cap de llista en èpoques anteriors. A l’anterior feina hi vaig accedir mitjançant
un procés de selecció basat en una entrevista i en una prova pràctica de coneixements.

Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Es tracta d’una carrera multidisciplinar que et fa tenir una visió àmplia de moltes matèries
relacionades amb la ciència política. Tinc un bon record de la facultat i crec que compta
amb uns magnífics docents. La formació rebuda va ser molt teòrica i contrastada.

Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Crec que falta avançar en qüestions més pràctiques. La teoria que s’imparteix és de molt
bona qualitat però trobo que quan surts “al món laboral real” et falta molt per aprendre,
sobretot pel que fa a procediments pràctics.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que gaudeixen de la docència i que s’interessin per tot el que se’ls hi explica. És una carrera
molt gratificant perquè et fa pensar molt i t’ajuda a organitzar les teves idees.
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L’ANDREU CRIQUET GIRALT ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 2013. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
TAMBÉ HA TREBALLAT EN L’ÀMBIT DE L’ASSOCIACIONISME. ACTUALMENT TREBALLA COM A
DESENVOLUPADOR I PROGRAMADOR EN INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI (BI).
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Treballo en Intel•ligència de Negoci o Business Intelligence (BI) que és la capacitat de dotar a les
organitzacions de la informació que necessiten per una millor presa de decisions. La intel•ligència,

provinent de l’àmbit de la seguretat, s’ha anat escampant per les empreses, administracions
públiques i organitzacions a mesura que s’ha anat eixamplant també la informació disponible
(sobretot via internet) i les eines per treballar-hi i visualitzar-la. Personalment em van contractar a la
multinacional de serveis tecnològics actual per estar cursant el Màster en Business Intelligence i Big
Data a la UOC i tenir coneixement en certs mètodes (ETL) i programari (R/SQL) del seu interès.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Tant una Llicenciatura com un Grau inclouen molts coneixements generals en un àmbit que si bé
no tenen una aplicació pràctica en l’àmbit laboral ajuden a confeccionar una manera d’entendre els
processos, les tasques a desenvolupar i en definitiva el món que ens envolta. A nivell personal, en

l’àmbit on treballo s’hi poden trobar principalment enginyers (especialment informàtics) i
especialistes en administració i empresa. No obstant, es pot constatar cert interès en d’altres camps
com la politologia o la sociologia com a forma d’aportar visions diferents dels mateixos problemes.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
Crec que en l’àmbit de la ciència política estricta hi ha la feina que hi ha, un nombre fix i saturat, i no
s’incrementarà (ni reduirà) en el futur. Això ens obliga a fer valer la nostra transversalitat i cercar
nous espais, o com a mínim intentar-ho. Quan vaig estudiar crec que les habilitats professionals
s’enfocaven massa cap a la investigació universitària i que la penetració de certes eines
informàtiques a la facultat era més aviat escassa quan hi ha una autèntica explosió d’instruments que

ens podrien ajudar. Crec que aprofundir en el tractament, emmagatzematge i visualització de dades
podria ajudar a la majoria de tasques que fem a la facultat.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Segurament que tinguin en compte les sortides professionals a les que poden optar i s’especialitzin
en aquelles eines que els poden ajudar. Malauradament la gent no paga per tenir coneixements si no
per poder “fer coses“ amb el sentit més estricte de la frase: des de fer investigació a la mateixa
universitat, fins col•laborar en una associació o entitat del tercer sector passant per gestionant dades
en una empresa.
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EN JAVIER JIMÉNEZ MONTES HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU AL MÀSTER EN CIÈNCIA POLÍTICA DE LA
UAB. ACTUALMENT TREBALLA COM A TÈCNIC DE NÒMINES.

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Actualment treballo com a Tècnic de nòmines a una institució pública. Vaig accedir-hi
tot just finalitzada la Diplomatura en Gestió i Administració Pública ara fa 8 anys.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La formació que vaig rebre al Màster estava directament orientada cap al doctorat, així
que es difícil trobar implicacions a la feina. Però la valoro molt positivament. Per mi

una de les coses més importants es que es van tenir en compte en tot moment les
diferents aproximacions a la Ciència Política i es cursaven a l’hora assignatures molt
teòriques amb d’altres totalment pràctiques.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es
poden millorar?
Crec que hi hauria d’existir una major oferta de Màsters professionalitzadors, ja que la
majoria estan orientats cap al doctorat i no es fomenta tant la continuació després del
grau si no vols dedicar-te a la vida acadèmica.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que s’hauran d’esforçar per buscar feina directament relacionada amb l’àmbit de la
Ciència Política, però que han de continuar insistint encara que trobin un altre feina.
Per això es important col·legiar-se, ja que el nostre es un mon petit i així es més senzill
poder estar alerta de les noves ofertes laborals i anar actualitzant els coneixements per
introduir-se més fàcilment al mercat laboral.
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EL TONI SUÁREZ PIZARRO ÉS LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES EN LA PROMOCIÓ DE L’ANY 2007.
ACTUALMENT TREBALL AL PARLAMENT DE CATALUNYA COM A ASSESSOR D’UN GRUP PARLAMENTARI.
En què consisteix la teva feina?
La meva feina consisteix en assessorar els diputats i diputades en qüestions relacionades amb la seva
tasca parlamentària, així com preparar documentació per les comissions parlamentàries o les
sessions en Ple del Parlament de Catalunya (informes, textos parlamentaris, etc.)
En època electoral, però, treballo a les campanyes electorals. He treballat en diferents eleccions
ajudant en les tasques de direcció de campanya i també en el gabinet del candidat o candidata. En
aquests moments hem acabat la campanya d’Eleccions al Parlament i em trobo immers en la
precampanya de les Eleccions Generals.
Com vas accedir-hi?
Vaig assabentar-me d’una oferta de feina només acabar la carrera i vaig fer una entrevista. Finalment
la vacant d’aquella entrevista no estava disponible però van pensar en mi per una altra només 10 dies
després.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Molt positivament. La carrera de Ciències Polítiques i de l’Administració et dona un bagatge molt
complert sobre les principals disciplines necessàries per entendre el món en el què vivim: política,
història, economia, sociologia, estadística... considero a més que el nivell del professorat amb el qual
vaig coincidir va ser molt alt, tant a nivell acadèmic com a nivell docent.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
És cert que la carrera ofereix un aprenentatge acadèmic i de contingut molt extens. Però cal millorar
en les competències necessàries per a destacar en el món professional, sobretot en el que fa
referència a les ciències socials: defensar en públic un argument, confeccionar un text acadèmic o
treballar el pensament estratègic o de projecte. La metodologia hauria d’estar més enfocada al
desenvolupament guiat de l’alumne que no pas a una docència tradicional basada en el mestratge.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Personalment, els aconsellaria que llegissin tot el que caigués en les seves mans, tant si forma part de
la bibliografia d’una assignatura com si és per un interès personal. I que s’apassionin amb el que fan,
això és el més important.
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EL VICENTE ÁLVAREZ DE HARO ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 1998. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A L’INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I
SOCIALS. TAMBÉ HA TREBALLAT COM A DIRECTOR DE DESENVOLUPAMENT CORPORATIU I CONSULTOR
POLÍTIC. ACTUALMENT REBALLA COM A DIRECTOR DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING I ÉS ANALISTA
POLÍTIC PER UNA PUBLICACIÓ ON-LINE.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
A banda dels articles especialitzats en anàlisi política que realitzo per un medi digital, la meva feina
diària consisteix en la planificació del màrketing i la comunicació tant externa com interna d’una
empresa de begudes, identificació de missatges, difusió, contacte amb premsa, cap visible de
l’empresa tant en quant a medis de comunicació com a l’Administració Pública i d’altres entitats. A
nivell producte, identificació dels mercats i disseny de les accions que s’haurien de produir per

fidelitzar o ampliar les quotes, contacte directe amb distribuïdors i clients i planificació de la
producció segons necessitats.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Molt positiva i inspiradora; però insuficient. La facultat t’ensenya a pensar, a desenvolupar una
opinió i explorar i perfeccionar un discurs; crea les bases des d’on t’hauries de moure en quant a
estudis més concrets i especialitzats i prepara l’entrada del mercat laboral; però no ofereix una
entrada directa ni una formació completa.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
Potser sempre ha estat difícil concretar la formació en Ciències Polítiques amb unes sortides
professionals clares i úniques; i, a la vegada, no s’explica bé quan necessària pot ser aquesta formació
per qualsevol tipus de sortida professional relacionada amb les ciències socials. La majoria
d’assignatures de la carrera treballen el camp de les idees i les assignatures més pràctiques no tenen
continuïtat ni arriben a aglutinar un pes i interès adequat. Potser el programa educatiu hauria de ser
més flexible. La carrera t’ensenya a pensar però no com aplicar el teu pensament ni posar en actiu
les teves idees.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que no es quedin a les aules ni es quedin només amb les explicacions dels professors. Que llegeixin
llibres i premsa.. Que busquin el món on els hi agradaria viure. La carrera posa a disposició de tots
les eines per crear-ho, per tenir una veu pròpia i diferenciar-se de la resta; però que sàpiguen que
han de ser ells qui trobin l’ús correcte a les eines que la carrera ofereix i que, la majoria de vegades,
han d’aprendre per ells mateixos com funcionen aquestes eines.

ALBERT DEL AMOR

ESTUDIS
Llicenciat en Ciències
Polítiques i de l’Administració
PROMOCIÓ
2004/05

Nº114 butlletí de la FCPS - 22 de juny de 2015
L’ALBERT DEL AMOR ÉS LLICENCIAT EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ DES DE L’ANY 2005.
HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UAB I A LA FLASCO (SEU ARGENTINA). TAMBÉ HA TREBALLAT COM A
CONSULTOR DE PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
ACTUALMENT TREBALLA COM A RESPONSABLE DE L’OBSERVATORI – CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS
ORIENTAL I COM A PROJECT MANAGER A LA SEVA EMPRESA DE CONSULTORIA.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?

Es centra en l’anàlisi de l’evolució dels indicadors socioeconòmics dels municipis que componen la
comarca del Vallès Oriental i en la realització d’informes que aportin una visió estratègica i ajudin
a la presa de decisions polítiques. A part, des de l’any 2013, vaig iniciar un nou projecte de
consultoria en màrqueting i formació. Així, sóc soci fundador i gestor de projectes a Focus
Consulting & Management.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Sempre he valorat molt positivament tots els coneixements adquirits a la Facultat. Per sobre
d’altres coses, valoro l’exigència en realitzar treballs en grup i fer les presentacions en públic. Tot i
que pugui semblar menor, aquests dos fets t’ajuden molt a assimilar els entorns laborals d’avui en

dia, basats en la col·laboració entre les persones i una constant comunicació i interacció personal.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Fa molt de temps que estic deslligat de la Facultat, però per l’experiència que tinc en la tutoria
d’alumnes en pràctiques, cal insistir més en trobar la connexió entre allò que estudies i allò que
pots acabar fent professionalment. Ara, més que mai, es fa imprescindible un assessorament molt
personalitzat als alumnes que els aporti les eines necessàries per decidir com volen encarar el seu
futur.

Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

El món laboral exigeix que ens especialitzem, que aportem valor afegit i innovem respecte
com es feien les coses abans. Així, es fa imprescindible parar màquines de nou, fer una
reflexió interna i molt personal, per decidir en què us voleu seguir formant per encarar el
vostre futur professional. Sobretot no defallir, costarà més o menys, però tothom acaba
trobant un camí a seguir (a mi m’ha costat anys trobar-lo).
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EN FRANCESC DE PAULA CAMBÚS ÉS LLICENCIAT EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ. HA
TREBALLAT A LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I A LA CAIXA DE CATALUNYA. TAMBÉ COM
ASSISTENT PARLAMENTARI AL PARLAMENT EUROPEU FINS A L’ANY 2004. DURANT EL 2005-07 COM
ASSESSOR DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIU AL CONGRÉS DELS DIPUTATS, A LES COMISSIONS D’AFERS
EXTERIORS, MITXA DE LA UE, DEFENSA I SANITAT I CONSUM. LLAVORS, FINS AL 2010 COM A
COORDINADOR DE LA REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA. DESPRÉS ES
VA INCORPORAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ON, DESPRÉS D’OCUPAR DIVERSOS
CÀRRECS, VA SORTIR ESCOLLIT MEMBRE DEL PARLAMENT EUROPEU.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
La meva feina avui consisteix en representar bé la societat catalana, que és qui majoritàriament m'ha
escollit com a diputat del Parlament Europeu, però amb una triple vessant. Defensar el dret a decidir
dels catalans, defensar el programa electoral amb què ens vam presentar a les eleccions i explicar
amb molta intensitat l'activitat que es fa a Brussel·les per acostar el projecte europeu a la ciutadania
d'una vegada per totes.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
De la formació rebuda a la UAB sempre en parlo molt bé. Vaig tenir grans professors, com en Rafel
Grasa, en Salvador Cardús, en Joan Subirats, en Rodés, l'Agustí Bosch, en Joan Botella i un llarg

etcètera.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
Crec que tot és millorable a la vida, sobretot si són obres humanes, però té molt més a millorar el
Col·legi de Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia, per posar la carrera sobre la taula. És una
feina que quan jo vaig entrar a la facultat ja es parlava que calia fer, segur que s'està fent, però cal ferho encara més. Hi ha massa llicenciats en Ciències Polítiques fent coses que no tenen res a veure
amb el que han estudiat.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Als estudiants de Ciències Polítiques sempre els dic que es plantegin fer una segona carrera en
paral·lel, si els és possible. Sóc conscient que no sempre es pot, però la transversalitat de la
Llicenciatura, combinada amb la profunditat d'una segona carrera en Ciències Socials obre un ampli
panorama de possibilitats. En tot cas, i això no és només pels estudiants de Ciències Polítiques,
sempre tinc la màxima de que tot està encara per aprendre i, per tant, cal tenir sempre una màxima
curiositat per totes les coses.
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EN JULI DALMAU DE MATA ÉS LLICENCIAT EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ DES DE L’ANY
2005. HA REALITZAT EL MÀSTER EN GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ POLÍTICA I ELECTORAL DE LA

FACULTAT DE COMUNICACIÓ DE LA UAB. TAMBÉ HA TREBALLAT COM A CAP DE SECRETARIA AL GABINET
DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS. ACTUALMENT ÉS REGIDOR
DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES (MALLORCA).

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Durant aquests darrers quatre anys he estat regidor del PSIB-PSOE a l’Ajuntament d’Esporles.
Vaig accedir com a cap de llista i a les eleccions del proper mes de maig tornaré a repetir.

Malgrat haver estat a l’oposició, em satisfà haver aconseguit, mitjançant una moció, l’habilitació
d’un parc de vida saludable per a què la gent major del meu municipi es pugui exercitar.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
En general faig una valoració molt positiva de la formació rebuda durant la carrera. Realment,
vaig tenir professors que em van fer gaudir de la matèria d’algunes assignatures, com Ciència
Política, Política Comparada I i II o Política Exterior Espanyola.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden

millorar?
Malgrat l’existència d’algunes assignatures lligades a les habilitats professionals, crec que
mancava una formació centrada en l’elaboració de discursos o la manera com intervenir en
públic. Per això, espero que actualment s’ hagi incorporat al pla d’estudis assignatures sobre
comunicació política.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Llegir. Els recomanaria que cerquin lectures que responguin als seus neguits i que puguin
complementar la seva formació acadèmica. A les biblioteques de la UAB es poden trobar molts
títols diferents, que van molt més enllà de les lectures obligades o recomanades. Recordo
aprofitar els divendres per cercar llibres a una o altra biblioteca.

GERARD DOMÍNGUEZ
REIG
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EL GERARD DOMÍNGUEZ ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ
DE L’ANY 2011. ESTÀ FENT ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UNED. TAMBÉ HA TREBALLAT D’INVESTIGADOR.
ACTUALMENT TAMBÉ TREBALLA COM A CONSELLER DE DISTRICTE A BARCELONA.
En què consisteix la teva feina?
La meva feina consisteix en tasques molt similars a les que té un regidor o regidora, però a
nivell inframunicipal: equipaments, gent gran, polítiques de joventut, mobilitat... En aquest cas
concret, a Sarrià-Sant Gervasi, pel grup d'ICV-EUiA des de l'oposició.
Com vas accedir-hi?
Hi vaig accedir després de 5 anys de molta feina i compromís, en un moment en que el partit

vol renovar-se i rejovenir i actualitzar la manera de fer política.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
En general, la valoro molt positivament. Tenim grans professores i professors en l'àmbit de les
polítiques públiques i les relacions internacionals, els àmbits que més m'interessen, i a mes són
professionals amb un alt nivell de compromís vers la feina que realitzen.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Considero que la oferta que té la Facultat és molt atractiva, atès que tens opció d'accedir a
entitats no de lucre, institucions, empreses. En el meu cas, vaig trobar a faltar una tutorització
més continuada per part de la persona de la Facultat que m'havia de guiar durant el
desenvolupament d'aquestes.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Jo els diria que intentin filar prim el seu perfil professional, que identifiquin l'àrea que els és de
major interès i s'especialitzin. El mercat laboral en ciències socials és molt competitiu, i cal que
destaquin en un àmbit que els identifiqui. En el meu cas, m'he especialitzat en política pública
social.

ÁLVARO ECHAIZ
VALDIVIA

ESTUDIS
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L’ÁLVARO ECHAIZ VALDIVIA ÉS LLICENCIAT EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ DES DEL
2009. HA TREBALLAT COM A TÈCNIC EN COMUNICACIÓ I ACTUALMENT ÉS COORDINADOR A L’ÀREA DE
PROJECTES & COMUNICACIÓ DE CIDEU.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Treballo a CIDEU (Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà), una xarxa
composta per més de 120 ciutats Iberoamericanes. Coordino l'àrea de Projectes & Comunicació.
Organitzo els congressos i esdeveniments que realitzem, així com la gestió de les xarxes socials.
Gaudeixo de la meva feina, em permet viatjar i conèixer altres cultures, relacionant-me amb
persones i institucions d’arreu. Vaig accedir-hi a través d'un conveni de pràctiques del Màster.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Estic molt content amb la formació rebuda, donat que hi havia exigència. En la carrera de
polítiques em van donar una formació molt àmplia, fomentant el treball en equip, un aspecte
que em sembla adient destacar.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
La formació rebuda ens dóna polivalència al món professional. Potser el que es pot millorar és
l'assessorament als alumnes, jo fins a l'últim any no tenia clar el meu futur professional. S'ha de

donar més informació sobre les sortides laborals i els àmbits en els quals podem ampliar la
nostra formació.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Tenint en compte que la situació del mercat laboral no és la millor, hem d'especialitzar-nos per
destacar. En el meu cas, l'últim any de carrera, em va servir per veure més clar el meu futur
professional gràcies a la matèria de Comunicació política. He cursat un màster en Comunicació
corporativa i un postgrau en Màrqueting interactiu & New Media (Community Manager), que
complementen amb la meva formació en polítiques.

FREDERIC LÓPEZ
PALAU
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Nº105 butlletí de la FCPS - 19 de gener de 2015
EN FEDERIC LÓPEZ PALAU ÉS LLICENCIAT EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ DES DE L’ANY
2010, EN L’ITINERARI DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. ACTUALMENT TREBALLA A CAVALL DE
BRUSSEL·LES I ESTRASBURG COM ASSISTENT PERMANENT ACREDITAT DE L’EURODIPUTAT FRANCESC
GAMBÚS (UDC-EPP). TAMBÉ HA TREBALLAT COM A CAP DE L’OFICINA DE RELACIONS INSTITUCIONALS AL
GABINET DE LA VICEPRESIDENTA JOANA ORTEGA.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Un APA (Assistent Parlamentari Acreditat) té un vano d'activitats molt ampli. Des de dur

l'agenda del diputat a Brussel•les i preparar els continguts de les reunions a les que assisteix, fins
a preparar les sessions plenàries del Parlament Europeu amb el diputat, col•laborar en
l'elaboració dels informes i opinions dels que és ponent, i fer reunions tècniques amb altres
assistents. Vaig accedir-hi des de la meva feina anterior, que era molt similar sobretot en la part
d'activitat parlamentària, on hi vaig arribar gràcies a la confiança que em van fer des del partit
on vaig realitzar les pràctiques que havíem de cursar a la carrera.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La formació que se'ns dóna a la Facultat és molt bona, i sobretot als politòlegs ens dóna unes

habilitats de poder fer diverses coses a la vegada, de ser molt polivalents, cosa que en altres
itineraris acadèmics no es reforça tant. Això ens dóna un plus molt positiu en perspectiva al
món professional.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Com dic, l'orientació acadèmica és molt bona, o si més no, m'ha estat de molta utilitat tant pel
que fa als coneixements com pel que fa a les habilitats que adquireixes al llarg de la formació.
Tot i això si que he trobat que es podria millorar la vessant curricular relacionada amb
l'administració pública fent-la més pràctica. Tractar només la part legal del Dret Administratiu
t'enriqueix i et dóna un marc de treball, però després la pràctica diària de l'administració va
molt més enllà, i és una pota de la nostra formació a reforçar.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Perseverança. Tots els inicis són complicats, sobretot quan tanques una etapa com la carrera,
sigui polítiques o sociologia. A la incertesa de l'inici d'un nou projecte s'afegeix més encara la
situació actual del mercat laboral, però el que mai podem fer es deixar de perseguir els nostres
objectius, tant professionals com personals.

JORDI ROMÁN
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Nº104 butlletí de la FCPS - 15 de desembre de 2014
EL JORDI ROMÁN CLUSELLA ÉS LLICENCIAT EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 2006. HA FET ESTUDIS DE DRET A LA UOC. TAMBÉ HA TREBALLAT COM A REGIDOR
MUNICIPAL DE JOVENTUT A L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS I DE GESTOR COMERCIAL
FINANCER AL BBVA. ACTUALMENT ESTÀ A L’ATUR, AFECTAT PER UN ERO AL BBVA.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
L'any 2003 vaig tenir l'oportunitat de formar part d'una llista electoral i compartir un projecte i
un programa municipal. Vaig ser nombrat regidor de joventut i la meva tasca era la creació,
planificació i desenvolupament de programes i activitats destinades a la franja d'edat de 12 a 29

anys. Posteriorment, l'any 2007 vaig iniciar una nova etapa en el món financer que
compaginava amb la vida de regidor.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Considero que la formació rebuda ha estat del tot encertada, que de molt jove pogués posar en
pràctica coneixements sobre l'administració local em donava una certa avantatge sobre la resta,
davant la molta desconeixença que hi ha sobre el funcionament de la vida política i
l'administració pública.

Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Tinc una valoració molt positiva dels estudis, ja que he pogut dedicar-me professionalment,
mantenir una militància activa i poder participar i/o assessorar en temes que permetin una vida
millor per la ciutadania. En canvi, una mancança que em vaig trobar per poder desenvolupar i
completar millor els estudis crec que és la falta d'aprofundiment en la vessant del dret. Per
aquesta raó vaig completar els estudis posteriorment en Dret a la UOC.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
La ciència política és una vocació, t'ha d'agradar formar part d'activitats públiques, participar en
actes populars i festius del teu barri o municipi, ser membre d’entitats...En definitiva, ser una
persona vinculada al món social.

JAUME BADOSA
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Nº90 butlletí de la FCPS - 10 de febrer de 2014
EN JAUME BADOSA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 1994. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU AL MÀSTER DE GESTIÓ PÚBLICA UAB-UPF-ESADE; EL GRAU
SUPERIOR DE DISSENY A L’ESCOLA ELISAVA I UN POSTGRAU EN COMUNICACIÓ DIGITAL A L’EMPRESA I
COMMUNITY MANAGEMENT A LA UPC.
ACTUALMENT TREBALLA COM A RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I IMATGE GRÀFICA A L’INSTITUT DE
GOVERN I POLÍTIQUES PÚBLIQUES (IGOP-UAB).
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Bàsicament consisteix a ajudar a visibilitzar i donar suport a la recerca i a les activitats que
realitza l'IGOP i la seva escola. Això inclou tasques com cooperar amb els diferents equips de
l'institut, fer de community manager, portar els temes d'streaming o gestionar la imatge de
marca ja sigui en suport físic (maquetant materials) o intangible (web i xarxes socials). Hi vaig
accedir com a recercador quan vaig acabar el mestratge en gestió pública.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Positiva. La docència que vaig rebre la recordo de qualitat, amb una visió panoràmica que
t'ajudava a formar criteri i opinió. Valoro com un aspecte positiu aquesta polivalència que
permet adaptar-te a situacions i entorns dinàmics i de canvi. Partíem a més amb un handicap

previ... quan sorties de la facultat la gent no sabia què era això de Polítiques i érem uns grans
desconeguts.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Amb els canvis dels plans d'estudis i el pas dels anys no conec el dia a dia de manera que no puc
jutjar amb criteri. Ara bé, penso que combatre la precarietat del perfil docent i definir la
vinculació de la universitat amb el seu entorn són dos aspectes que caldria millorar per assolir
la tan proclamada "excel·lència".
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Formació, pràctiques professionals i idiomes són les tres claus que els poden ajudar a
posicionar-se al mercat laboral i diferenciar-se de la resta. El panorama no és fàcil però és
important que visquin amb passió allò que fan.

MYRIAM ROS
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Nº86 butlletí de la FCPS - 25 de novembre de 2013
LA MYRIAM ROS ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE 2008.
HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT DE PISA (ITÀLIA). TAMBÉ HA TREBALLAT COM A
EXPORT MANAGER. ACTUALMENT TREBALLA COM A RESPONSABLE DE GESTIÓ ACADÈMICA DE DOCTORAT
A IMT ALTI STUDI LUCCA (ITÀLIA).
En què consisteix la teva feina?
Jo m'encarrego de la coordinació i direcció de la gestió acadèmica dels estudis de Doctorat; des de

l'activació de nous cicles i estudis de recerca ( a traves de la programació, projecció i parers dels
òrgans de govern), fins al procés de selecció de nous estudiants de doctorat i el seguiment i
projectació de les activitats d'ensenyament i recerca.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La meva experiència personal va ser positiva. Havent estudiat en altres països, veient realitats
acadèmiques tan diferents, i treballant en una universitat estrangera, valoro molt positivament el
gran ventall d'oferta didàctica, en quant es possible sortir de la llicenciatura amb una gran base
teòrica i multidisciplinària. El fet de tenir assignatures que van des del dret, fins a la demografia, de
l'estadística fins al pensament polític, dóna la capacitat a l'estudiant de poder introduir-se en

diferents àmbits laborals/vitals.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
Personalment, no vaig fer les pràctiques professionals ja que durant tota la llicenciatura vaig treballar
a les tardes i aquestes van ser convalidades.
Tot i això, crec que es podria millorar l'aspecte del "què fer després de la llicenciatura". Tot i que
l'ensenyament et dóna una bona base, crec que és necessari el monitoratge del personal docent o
d'experts per introduir l'estudiant en el món "real", en les relacions i en com aplicar tot el que s'aprèn
a la facultat.
En l'àmbit de polítiques, considero que és important fomentar la recerca personal de l'estudiant,
aprofundir en el problem solving, i sobretot la simulació de presa de posicions en el marc
d'assemblees internacionals, institucions europees, departaments i/o institucions públiques, etc..
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que no perdin mai les ganes de saber i conèixer. Que no tot el que s'aprèn a la carrera s'ha de
prendre com un absolut, ja que la gran sort que tenim els politòlegs és la capacitat d'adaptació a
diferents escenaris. La nostra carrera no dona una clara sortida professional, està en un mateix crearse-la. Aquest fet pot portar a la desorientació però amb esforç i voluntat tot surt endavant.

JOAN ALGINET
ALIAU
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EL JOAN ALGINET ALIAU ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ L’ANY 2010. HA
FET ESTUDIS DE POSTGRAUS EN HABILITATS DIRECTIVES I COMUNICACIÓ A LA UAB, AIXÍ COM EL MÀSTER
EN LIDERATGE PER A LA GESTIÓ PÚBLICA. ACTUALMENT ÉS EL 3R TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT
DE DELTEBRE I REGIDOR DE CULTURA, EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I TURISME.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Des de les eleccions municipals de 2011 que vaig ser escollit regidor i fruit d'un posterior pacte de
govern exerceixo de tinent d'alcalde i regidor delegat de diverses àrees que considero estratègiques
pel futur del meu municipi. Tinc dedicació exclusiva i la meva funció principal és exercir el lideratge
polític d'aquestes àrees amb totes les responsabilitats i funcions que això comporta. A més des de fa
uns mesos, dirigeixo el gabinet de l'alcaldia de Deltebre.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Es evident que la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració dóna suficients instruments
que et permeten ser un alumne avantatjat dintre l'administració pública, sobretot en els àmbits de la
gestió pública i l'organització jurídica i també en la planificació estratègica, imprescindible avui en
una administració que demana ser substituïda per nous models organitzatius. He de reconèixer que
sovint topo amb l' immobilisme i les rutines pròpies de l'administració tradicional fet que dificulta
que pugui aplicar allò que he après, tot i que al tenir la llicenciatura en Ciències Polítiques m'escolten
i em deixen fer amb suficient autonomia.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?

Sincerament crec que seria convenient marcar millor els itineraris i dotar de més debat els
programes docents, així com establir cursos d'oratòria i de discurs que són imprescindibles avui per
a qualsevol feina posterior.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
En primer lloc que aprofitin la seva estada a la Universitat, que un cop acabes ja es fa més difícil
tornar a estudiar i reiniciar la rutina universitària. A més crec que tant els politòlegs com els
sociòlegs tenim un paper fonamental en aquesta societat complexa que avança desafiant valors i
principis i de les nostres aportacions depèn en part, el futur de la societat. Després del grau és del tot
imprescindible fer un màster o postgrau, perquè l'especialitat sempre és quelcom positiu que
complementa els coneixements adquirits a la llicenciatura. I sobretot que no es perdi en cap
moment l'esperit crític i l'interès per llegir i conèixer els autors i la matèria que sustenta l'estructura
de la nostra llicenciatura. Sort!
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L’ISIDOR TORRES MAYANS ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 2004. ABANS HAVIA ESTUDIAT PERIODISME A LA BLANQUERNA. TÉ UN MÀSTER EN
DIRECCIÓ PÚBLICA PER ESADE. HA TREBALLAT COM A CONSULTOR DE RECURSOS HUMANS I
ORGANITZACIÓ PEL SECTOR PÚBLIC DEL 2004 AL 2010. DES DE 2010 TREBALLA A PLANIFICA, EMPRESA
DE LA QUAL ÉS SOCI JUNT AMB ALTRES DOS COMPANYS DE PROMOCIÓ.

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?

Em dedico a ajudar a pensar. Hi ha moltes persones desorientades que tenen feines que
consisteixen fonamentalment en orientar els altres. El sector públic, per exemple, no és
clarament el resultat d'un treball inconscient? Pensar és important.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
El sistema de la Facultat és un, mentre que les motivacions per ser-hi de cada estudiant
són moltes. Per tant alguns s'hi trobaran millor que altres. Jo m'hi vaig sentir bé perquè
m'agrada l'abstracció i tocar moltes disciplines distintes.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es
poden millorar?
La Universitat no ha de perpetuar sistemes injustos, ha de millorar el món! No hi ha
transformació quan els llicenciats que surten de la Universitat entren a les empreses per
baix, subordinats, amb males condicions i mal remunerats.
Es podria millorar el suport a la formació d'associacions, cooperatives i empreses per
aconseguir que discursos frescos i transformadors entrin per dalt i no per baix.
Acompanyar aquests projectes, fer-los visibles, relacionar-los entre sí.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Que dediquin temps a desxifrar què volen fer en la vida i que confiïn en la seva resposta
i en el seu talent.

ROGER BRUGUERA
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Nº80 butlletí de la FCPS - 17 de juny de 2013
EL ROGER BRUGUERA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 2012. FA ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT IBEROAMERICANA A MÈXIC D.F.
ACTUALMENT TREBALLA COM A EXECUTIU DE GRANS COMPTES A LA MULTINACIONAL RICOH MEXICANA.

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Formo part de l’equip administratiu de la multinacional dins de les comptes de més
transcendència. A l’ hora faig tasques consultives i d’assessorament duent a terme plans
estratègics per als nostres clients. Va ser un procés ben ràpid degut al seu interès per mi
en poc més d’un més d’arribar a Mèxic.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Considero que la formació que he rebut és de gran valor degut a les grans expectatives
compartides entre l’alumne i el professorat. El reconeixement dels estudis que provenen
no només de la Facultat, si no de la UAB son resultat de l’esforç, la professionalitat i
l’estructura dels plans d’estudis per tal d’aprofitar al màxim qualsevol vessant de
coneixement.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es
poden millorar?
Jo particularment no vaig dur a terme pràctiques professionals dins d’una empresa. Vaig
tenir la oportunitat de dur a terme un intercanvi universitari a Mèxic en el qual, a l’hora,
va coincidir en el fi de la meva llicenciatura.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Aprofitar al màxim l’oportunitat d'aprendre des de diverses modalitats que enriqueixen
encara més el coneixement individual i que en un futur es veurà reflectit dins de l’àmbit
laboral.
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LA VERÓNICA FUMANAL ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ
DE L’ANY 2004. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A L’INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS, MÀSTER
EN MARKETING POLÍTIC. ACTUALMENT TREBALLA COM A ASSESSORA EN COMUNICACIÓ POLÍTICA A
POLITIKOM.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Mi trabajo consiste en facilitar el acceso a la información política a la ciudadanía. El
lenguaje y sistema político es complejo, nuestro trabajo es hacerlo accesible, atractivo

y comprensible a la población para que puedan tomar las decisiones políticas con la
mayor información posible. Accedí a través de la autocupación, no había mucha oferta
en este sector y decidí arriesgar con una empresa que únicamente se dedicará a la
comunicación política, publica e institucional.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La facultad y mis profesores me enseñaron el camino a seguir, la pasión por mi trabajo
y la curiosidad por el saber.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es
poden millorar?
En mi opinión falta informar a los alumnos de las posibles salidas profesionales,
ponerlos en contacto con Instituciones y empresas de forma directa , también sería
favorable para los alumnos potenciar las relaciones con Instituciones Internacionales
núcleos de posibles salidas profesionales.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
La especialización es clave para el futuro de un sociólogo o politólogo. La licenciatura
es una buena base para comenzar, pero hace falta encontrar la especialización que te

apasiona, continuar la formación en esa dirección y ejercerla sin perder la ilusión por
aprender diariamente.
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EN LLEÏR DABAN HURTÓS ES VA LLICENCIAR EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ, L’ANY 2009.
HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A L’ICPS, A LA UAB (POSTGRAU EN PSICOCREATIVITAT, CAP) I A LA UIMP.
TAMBÉ HA TREBALLAT COM A CONSULTOR POLÍTIC EN MUNICIPIS CATALANS I PER LES ELECCIONS
MUNICIPALS I A DIPUTAT. ACTUALMENT TREBALLA COM A CONSULTOR POLÍTIC. ASSESSOR EN
ESTRATÈGIA, COMUNICACIÓ I MARCA CIUTAT/MARCA TERRITORI TREBALLANT A MÈXIC, EQUADOR O EL
SALVADOR.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
La meva feina consisteix en assessorar, dissenyar i gestionar campanyes electorals i crear
marques de territori o de ciutat. Per altra banda dono classes i conferències en vàries
Universitats com la UNAM o la de San Francisco de Quito.
Per accedir-hi no va ser fàcil. Després de treballar un parell d’anys a Catalunya en el transcurs
d’un viatge a Mèxic per un casament i varies conferencies em va sorgir la possibilitat de
participar en algunes campanyes (2012) i conseqüentment ja m’he instal·lat a Mèxic com a

base d’operacions en El Instituto de Artes y Oficios en Estrategia y Comunicación dirigida per
dos dels consultors amb més reputació en el mercat llatinoamericà Roberto Trad i José Adolfo
Ibinarriaga.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
La formació rebuda a la UAB la valoro en alguns casos molt teòrica i amb poca pràctica, tot i
que crec que el nivell dels estudis està en una posició privilegiada. Ara que estic participant i
voltant en vàries universitat veig que la UAB té una bona reputació.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional?
Personalment crec que seria molt més profitós pels alumnes que tinguin clar en quin àmbit
professional es volen dedicar que l’especialització i les pràctiques fossin molt més extenses i
amb més profunditat. S’ha de preparar ‘alumnat per un món professional molt especialitzat,
però alhora amb gran capacitat d’adaptació, aprenentatge i de creativitat.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
El meu consell és que persegueixin el seu somni, que no es deixin influenciar, sovint veiem
somnis impossibles però la perseverança, el treball constant i la força de voluntat ajuden a
aconseguir els objectius que un vol. També és important la capacitat d’adaptació i de ser
creatiu segons el moment i les necessitats. Però la carrera no és tot, és la base d’aprenentatge
però la pràctica i la interacció amb altres professionals és el que realment farà créixer i

millorar.
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EL JOSÉ ANTONIO MORENO BRAVO ES VA LLICENCIAR EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ
L’ANY 2011. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA. TAMBÉ HA TREBALLAT
COM A TÈCNIC EXTERN A LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA. ARA TREBALLA COM A TÈCNIC EDUCATIU A LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Des de que vaig acabar el màster, fa sis mesos, he treballat a la Fundació Privada Pere Closa i,
de manera temporal, en diferents projectes relacionats amb interculturalitat (projecte
europeu
Rom UP! i manual per combatre els rumors i estereotips sobre diversitat cultural a Barcelona).
Principalment, he pogut obtenir informació sobre els llocs on he treballat gràcies als contactes

que vaig fer mentre estudiava i realitzava pràctiques professionals.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Valoro positivament la formació rebuda a la Facultat. Quan accedeixes al món laboral, te
n’adones que disposes de tots els coneixements, eines i recursos que s’espera que tingui un
politòleg.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Professionalment, estic molt satisfet amb la formació rebuda; per aquest motiu, considero
que la crisis econòmica no ha de ser una excusa per reduir la qualitat. Em preocupa l’augment
de les taxes universitàries i la disminució dels recursos que disposen les facultats; observar
com persones que podrien ser grans professionals no ho seran per una causa econòmica.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que siguin optimistes i mai perdin les ganes de treballar. Estem vivint en un moment on s’ha
posat de manifest la necessitat d’aportar noves idees de gestió. La nostra contribució és
imprescindible per fer d’aquest món, un lloc més digne per viure.

GEMMA PINYOL
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LA GEMMA PINYOL JIMÉNEZ ES VA LLICENCIAR EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 1996. HA CURSAT POSTGRAU A LA UAB. HA TREBALLAT COM A COORDINADORA DEL
PROGRAMA MIGRACIONS DEL CIDOB I COM A DIRECTORA AL GABINET DE LA SECRETARIA D’ESTAT
D’IMMIGRACIÓ I EMIGRACIÓ. ACTUALMENT ÉS DIRECTORA DE PROJECTES EN INSTRATEGIES.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?

En aquests moments, treballo en una consultora que dóna suport estratègic a empreses i
institucions en temes de mobilitat i migracions, en l’àmbit europeu i internacional. El projecte
d’Instrategies, és una firma que dóna suport estratègic a empreses i institucions en temes
europeus i de mobilitat, on sóc directora de projectes. Per continuar amb la recerca aplicada,
segueixo vinculada a CIDOB i al GRITIM-UPF com a investigadora associada, i participo en
diferents projectes europeus, com la RECI-Xarxa de Ciutats Interculturals del projecte
Intercultural Cities, per no perdre la perspectiva europea.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
En faria una valoració positiva. La meva promoció va ser la primera que va començar des del
primer cicle, i sempre he pensat que vam ser uns privilegiats, perquè vàrem formar part d’una
primera fornada que va comptar amb uns professors, en general, molt bons. El foment de
l’anàlisi crítica i la multidisciplinarietat dels estudis sempre m’han semblat el millor de la
formació rebuda. La vida del campus també va contribuir a la formació personal, i em sembla
que val la pena posar-ho en valor, perquè la participació en espais socials és un aliment bàsic
per a la curiositat de politòlegs i sociòlegs.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Més que consells, els animaria a no perdre la curiositat, els ànims i la mirada interdisciplinar.

Curiositat intel·lectiu al, ganes d’aprendre... Allò que et permet voler saber més, llegir més,
buscar altres fonts, altres mirades, altes opinions, etc. Per construir una mirada crítica i pròpia. I
curiositat perquè vivim (i ens movem) en un món global. Cal no tenir por a moure’s, a no parar,
a voler anar més enllà. Viatjar, llegir, conversar... Són moltes maneres d’alimentar
permanentment la curiositat.
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L’AINHOA RUIZ CABALLERO ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 2011. HA TREBALLAT DE BECÀRIA A LA FUNDACIÓ MARIA AURÈLIA CAPMANY.
ACTUALMENT ESTÀ BUSCANT FEINA.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Trabajé en la Fundación Maria Aurelia Capmany. Mi Trabajo consistia en la creación del
Observatorio sobre la Conciliación de la vida Laboral y personal de la mujer a través del análisis
de los convenios colectivos publicados en el DOCG. Paralelamente, realizabamos una tabla
estadística para valorar, en general, la situación de la mujer en el mercado laboral.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La formación recibida fue suficiente para realizar este tipo de trabajo, no obstante dichas tareas
podría realizarlas de manera quizás más efectiva un sociólogo que un politólogo puesto que en
su licenciatura existen (o existían, pues no sé cuánto han cambiado los planes de estudio con el
grado) asignaturas orientadas a este tipo de empleos.
Com valores la Facultat des de les pràctiques professionals? Quines coses es podrien millorar?
Es posible que la facultad ofrezca algunas posibilidades de salidas laborales pero la orientación
laboral podria ser mayor. A pesar de todo, creo que los politólogos somos conscientes de que no
tenemos un campo de trabajo específico, sino que cada uno tiene que buscar un trabajo que
pueda realizar dados sus estudios y que también se adapte a las preferencias individuales.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Les diría que pueden seguir estudiando y formarse de alguna especialidad que ellos prefieran
(si pueden costearse los estudios) y al mismo tiempo, que piensen que son polivalentes y que en
un momento dado pueden trabajar o van a tener que trabajar en puestos muy diferentes y
probablemente no encuentren desde un primer momento el trabajo adecuado para con sus
estudios pero algún día trabajarán de aquello que desean, si no desisten nunca y están
dispuestos a seguir intentándolo.
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EL JORDI ARGELAGUET ARGEMÍ ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 1989. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA MATEIXA UAB I ESTADES DE RECERCA A
IRLANDA, ESCÒCIA, ANGLATERRA, ESTATS UNITS I ITÀLIA. ÉS PROFESSOR TITULAR DE CIÈNCIA POLÍTICA
A LA UAB. TAMBÉ EL DIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Tot i que sóc professor titular de Ciència Política a la UAB, en l’actualitat sóc el director del Centre
d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya. Per a arribar a ser professor titular vaig haver
d’obtenir el títol de doctor en Ciència Política, acreditar un any d’estudis fora de la UAB i guanyar les
corresponents oposicions. Des del febrer del 2011, sóc el director del CEO arran del nomenament fet
pel Govern de Catalunya. La meva feina consisteix, com el seu nom indica, en dirigir l’organisme
que s’encarrega d’elaborar enquestes i de fer el seguiment de les enquestes que fa el conjunt de la
Generalitat per garantir-ne la qualitat i l’accés públic als resultats de les mateixes. A més, des de
mitjans del 2012, des del CEO ens encarreguem de fer els dossiers de premsa per a la Generalitat.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La valoro molt positivament perquè em va donar les bases que m’han permès arribar a ser allà on
sóc. Sóc de la primera promoció de la Facultat. Aleshores, la llicenciatura de Ciències Polítiques i
Sociologia era de segon cicle, de tal manera que hom havia de tenir un primer cicle d’una altra

llicenciatura, ser acceptat a la facultat, fer un curs pont d’accés (on era possible una mínima
convalidació d’assignatures) i, després, hom feia quart i cinquè. El nombre de places era relativament
reduït. Vam coincidir, doncs, persones amb un primer bagatge universitari, amb ganes d’estudiar i
amb l’oportunitat d’estrenar uns estudis fins llavors absents a Catalunya. I ens vam trobar uns
professors molt ben preparats i amb una predisposició altíssima a fer que tot el projecte fos d’èxit.
Vam tenir l’oportunitat de fer classes com si fossin seminaris (en algunes assignatures optatives vam
ser mitja dotzena els matriculats), amb tot el que implica. També hi va haver coses no tan bones: les
aules eren precàries i no vam disposar dels mitjans que ara es tenen; i determinades matèries no
estaven degudament cobertes, com ho estan ara.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Més d’una vegada he dit als estudiants que “per a ells va el pollastre”. Amb aquesta expressió
col·loquial vull remarcar que tot el que facin repercutirà, per bé o per mal i en primera instància, en
ells mateixos. Cal que siguin conscients que tot el que no facin quan ho puguin fer, serà més difícil
que ho puguin fer en un altre moment. També els diria que procurin obrir-se al món, que siguin
agosarats per aprofitar les oportunitats que puguin tenir, que desconfiïn dels grans dogmes, que
deixin marge per a un eventual canvi dels plans que haguessin pogut tenir i que assumeixin que la
formació intel·lectual no s’esgota.
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EL MANEL FERNÁNDEZ I NAVARRO ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DEL 1998. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A ESADE EN DIRECCIÓ D’EMPRESES (MBA) I
DIRECCIÓ DE SERVEIS INTEGRATS DE SALUT, AIXÍ COM EN DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU (GR
INSTITUT). PROFESSIONALMENT S’HA DESENVOLUPAT EN L’ÀMBIT DE LA DIRECCIÓ DE RECURSOS
HUMANS. ACTUALMENT TREBALLA COM A GERENT DE L’HOSPITAL ASEPEYO DE SANT CUGAT.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Les funcions de gerència d’un hospital inclouen una gran varietat de responsabilitats en la gestió dels
recursos humans i materials de l’hospital per tal d’assolir els objetius de l’entitat, en aquest cas els de
donar una assistència personalitzada, integral i de qualitat als nostres pacients i usuaris. Per tant, dins
d’aquest àmbit de màxim responsable de l’hospital el dia a dia inclou assumptes i qüestions de molt
diversos àmbits.
Després de més de 10 anys a l’empresa desenvolupant funcions dins la Direcció de Recursos
Humans va sorgir la possibilitat d’assumir la gerència de l’hospital i, per tant, canviar funcions
directives en una àrea específica a desenvolupar funcions gerencials en una institució tant important

dins la companyia com és l’hospital de Sant Cugat del Vallès.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Una formació transversal i de qualitat, amb sentit crític dels processos socials que es produeixen. Fa
anys que la vaig deixar, però suposo que els models teòrics s’hauran adaptat a les noves realitats
socials. Passats uns anys, i sense exercir de politòleg, crec que el que més m’ha aportat ha estat la
visió sistèmica dels processos socials i humans, bàsica també per a l’èxit dins de les organitzacions
socials i empresarials.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?

Com comentava anteriorment, la visió sistèmica i polièdrica del món és un tret fonamental que no
hi és a moltes altres facultats i que, per la meva experiència, és molt útil en la pràctica professional.
Incloure continguts tècnics i de gestió vinculats al món empresarial podria obrir el ventall de
possibilitats professionals tant necessàries en moments com els actuals.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que gaudeixin de l’experiència, que, si poden, passin per una experiència internacional, i que
defugin dels dogmatismes i de les teories que ho simplifiquen tot perquè el món és molt més
complex. I, per sobre de tot, que no perdin el sentit crític!!
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LA MARINA JARQUE ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 1999. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A L’IDEC (UPF) I A ESADE. TAMBÉ HA TREBALLAT COM A
COORDINADORA DE LES RELACIONS AMB ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES AL FÒRUM 2004.
ACTUALMENT TREBALLA COM A DIRECTORA DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA.
En què consisteix la teva feina?
Sóc directora de Comunicació Corporativa a l’Ajuntament de Viladecans. Condueixo
l’estratègia de màrqueting corporatiu, les campanyes de publicitat i imatge de la ciutat, les
relacions públiques, institucionals i de protocol. M’encarrego també del disseny i la producció
d’actes singulars, així com de les relacions amb els mitjans de comunicació.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?

Estic contenta d’haver estudiat Ciències Polítiques i de l’Administració a la UAB. Acostumo a dir
que si avui hagués de tornar a triar una carrera, tornaria a fer la mateixa. Són un estudis que et
donen una visió molt àmplia del que succeeix al món: tenim nocions de política econòmica, de
dret, de relacions internacionals, d’administració pública, però també de sociologia i estructura
social, i d’algunes matèries més pràctiques com l’estadística i les tècniques d’investigació per fer
una bona recerca.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
La meva tasca consisteix en apropar la disciplina del màrqueting a les organitzacions públiques,
organitzacions que es regeixen per criteris molt diferents a les empreses privades. Amb la
pràctica, hi he trobat força punts en comú: una empresa privada normalment vol incrementar
els seus beneficis, una institució pública treballa perquè els ciutadans tinguin una millor qualitat
de vida. En el meu àmbit he estat força autodidacta: no hi ha formació específica en
màrqueting públic i penso que aquest podria ser un nou contingut per al programa d’estudis de
la nostra facultat.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que no es desanimin per la situació econòmica del país perquè, justament sense talent, no ens

recuperarem mai; que apostin per la seva formació de forma responsable i, sobretot, que
dominin, com a mínim, una llengua estrangera.
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EL ROBERT GONZÁLEZ GARCIA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES L’ANY 1997 . HA FET ESTUDIS DE
POSTGRAU A LA MATEIXA FACULTAT, OBTENINT EL GRAU DE DOCTOR EN CIÈNCIA POLÍTICA.
ACTUALMENT TREBALLA COM A PROFESSOR DE SOCIOLOGIA A LA UAB, I COM A PROFESSOR DE CIÈNCIES
SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA A L’INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Conjuntament amb tres ments amigues, comunicadores i brillants ajudem a Governs, Institucions,
Empreses, Partits Polítics i Organitzacions del 3r sector a interioritzar el nou paradigma de la
Comunicació i a construir artesanalment un Nou Lideratge -Polític, Empresarial i Social- situant les
persones al bell mig de la seva missió i garantir el seu èxit present i futur. Una nova manera de
comunicar. Una nova manera d’entendre i de fer Política.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Molt positivament. La carrera de Ciència Política et dona una visió generalista en àrees com la
Història, l’Economia, el Dret i les Relacions Internacionals, imprescindibles per analitzar la realitat

política de forma rigorosa. I la Sociologia és una ciència amb tots els ets i uts, de manera que aporta
teoria social, mètode i tècniques d’investigació, eines molt necessàries per a fer recerca i per pensar el
món en general. D’altra banda hi ha tot el currículum alternatiu que aprens a l’Assemblea de Facultat,
al bar i o als diversos espais informals del Campus, que és difícil de mesurar, però que aporta
aprenentatges i experiències fonamentals
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es podrien millorar?
Avia’m, el fet que jo sempre m’hagi dedicat a la recerca i a la docència, influeix en que valori prou
positivament el meu pas per les dues llicenciatures i el doctorat, per haver-me aportat un sòlid corpus
teòric i metodològic i, perquè no dir-ho, pensament crític i acció política transformadora. Les
mancances que hi puc trobar tenen més a veure amb la meva orientació professional final com a
docent i per tant amb el no haver rebut formació específica i profunda en didàctica i pedagogia. Però
d’alguna manera amb el Curs d’Orientació Pedagògica i, sobretot amb la pràctica, he pogut millorar
aquests aspectes.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que siguin crítics, que no acceptin qualsevol encàrrec i que utilitzin el seu coneixement de la realitat
social i política per intentar canviar aquest món injust i insolidari. Que siguin valents i inconformistes,
perquè la por i la mediocritat dels actuals gestors de l’allò públic ens han conduit a un carreró sense
sortida. Que posin el seu saber i la seva capacitació al servei del 99% i contribueixin a trobar i enfortir
alternatives a l’actual model polític i social.

JOAN RICART
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EN JOAN RICART HUGUET ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES EN LA PROMOCIÓ 2008-2009. VA
CURSAR L’ANY D’INTERCANVI A LA UNIVERSITAT DE BERKELEY. HA FET UN MÀSTER A LA UNIVERSITAT
DE COLUMBIA GRÀCIES EL PROGRAMA DE BEQUES DE LA CAIXA; PRÀCTIQUES PROFESSIONALS AL BANC
MUNDIAL; I ACTUALMENT ÉS ESTUDIANT DE DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE PRINCETON.
En què consisteix la teva feina?
El doctorat en polítiques o sociologia als EUA són quasi sempre 5 anys. Els dos primers, més
cursos que recerca. Els tres últims, molta recerca. Aquest semestre tenia Relacions Internacionals
amb en Robert Keohane, Economia Política amb en Carles Boix i dos classes més, una de Teoria
de Jocs i l’altra de Probabilitat. A nivell de recerca, cada setmana venen professors d’arreu que
presenten recerca puntera en la disciplina. Els alumnes també presenten la seva recerca. Jo
mateix aniré a la Midwest Political Science Association aquest l’abril a presentar un article sobre

les causes de la violència electoral i segurament passaré l’estiu a l’Àfrica fent recerca..
Com vas accedir-hi?
Cal demanar l’admissió a cada universitat omplint la sol·licitud per internet a través de les seves
pàgines web. Llavors hi ha un procés de selecció. En el cas del departament de polítiques a
Princeton -i altres d’igualment competitius-, molts demanen l’admissió i els últims anys han
agafat a un 5% dels sol·licitants. El que compta és la teva explicació de perquè vols fer el doctorat,
les cartes de recomanació, les notes de la carrera i del GRE (Graduate Record Examination) i, és
clar, tenir un molt bon anglès.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Vaig tenir alguns professors molt bons i la llicenciatura et dóna una bona base generalista i
teòrica. Tanmateix, a la Facultat estem en la norma de l’Europa continental, i és un error sortir
de la carrera sense haver fet una sola derivada. S’hauria d’informar als alumnes de les diferents
cares de la disciplina. “Ciència de la Política” (Josep M. Colomer) és un molt bon lloc per
començar.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Els centraré per aquells que els volti pel cap fer un doctoral als EUA. Primer, que llegeixin alguns

articles e l’American Political Science/Sociological Review. Jo al principi no els entenia, però em
van fer créixer l’interès en la ciència política/sociologia. Segon, que considerin una doble
llicenciatura amb economia o un màster.
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LA HELENA CLAVERA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA EN LA PRIMERA PROMOCIÓ,
L’ANY 1989.

HA TREBALLAT COM A RESPONSIBLE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I DE CONSUM. ACTUALMENT ÉS CAP
D’INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ DIGITAL AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA.
En què consisteix la teva feina?
Actualment la meva feina consisteix en tenir a punt i garantir la seguretat dels sistemes
d'informació del Consell Comarcal i de la majoria dels ajuntaments de la comarca de la
Garrotxa, a més de posar en marxa els serveis que han de permetre donar compliment a
tots els drets que tenen els ciutadans quan es relacionen amb l'administració local de la
Garrotxa.
Com vas accedir-hi?
Vaig accedir al Consell Comarcal en acabar la carrera com a responsable de la promoció
turística i de l'oficina de consum. Amb els anys els estudis, l'experiència i les aficions m'han
portat cap a la informàtica .
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Fantàstica per la seva multidisciplinarietat. Desconec el pla d'estudis actual, però el que vaig
fer jo m'ha donat la possibilitat de fer diferents feines i el curs del CED "Mètodes i tècniques
per a l'estudi de la població" em va obrir el món de la informàtica. Ara sembla una tonteria

això, però els anys 1988-1989 la informàtica tot just començava i fou una sort tenir
professors com l'Anna Cabré.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es podrien
millorar?
Porto molts anys desconnectada de la facultat i no m'atreveixo a dir res sobre què caldria
millorar perquè ho desconec, el que si que puc dir és que si el pla d'estudis no contempla la
multidisciplinarietat és un error. L'especialització ja s'adquireix amb els anys. De tota
manera la Facultat continua essent una gran desconeguda quan es convoquen places per
l'administració.
Quines coses creus que es podrien millorar?
Que aprofitin els coneixements que s'hi donen, que intentin formar-se tan com els sigui
possible i que desenvolupin un important sentit crític que els ha d'ajudar a no deixar mai de
formar-se.
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EL XAVIER SISTERNAS ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA, EN LA PROMOCIÓ DE L’ANY
1991.

ÉS FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I HA TREBALLAT TAMBÉ A LA GENERALITAT I A
L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. FINS FA POC HA ESTAT DIRECTOR DE LA PREVENCIÓ DE L’OFICINA
ANTIFRAU DE CATALUNYA. OCASIONALMENT FA MISSIONS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL.

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
A mi m'encarreguen missions en matèria de funció pública, reforma de l'Administració
o prevenció de la corrupció, principalment. Les feines concretes són molt variades, a
vegades és una avaluació, una assistència tècnica o unes sessions de formació.
L'encàrrec pot venir de la UE, d'organismes internacionals o d'agències de cooperació al
desenvolupament.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La formació rebuda i el professorat van ser, en general, d'alta qualitat i amb certes dosis
d'innovació docent en alguns casos.

Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es
podrien millorar?
Falta formació pràctica, lligada a l'exercici professional real, com per exemple en
tècniques de consultoria, una sortida relativament freqüent. També falta visió europea i
internacional i, evidentment, idiomes.
Quines coses creus que es podrien millorar?
Que estudiïn anglès i busquin oportunitats en l'àmbit internacional, tant en organismes
internacionals com en consultores. Hi ha molta feina a fer i molt dèficit de catalans i
espanyols!

GEMMA FILLOL
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LA GEMMA FILLOL ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 2006. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UOC SOBRE POLÍTIQUES CULTURALS, MÀSTER A LA

UNIVERSITAT DE BARCELONA EN GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES I MÀSTER EN
DIRECCIÓ DE PROTOCOL PER LA UNIVERSITAT CAMILO JOSÉ CELA DE MADRID.
ACTUALMENT TREBALLA COM A COORDINADORA DE PROJECTES DE PROMOCIÓ, DIVULGACIÓ I FORMACIÓ
A BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC.
En què consisteix la teva feina?
Dissenyo, coordino, organitzo activitats de divulgació de les TIC a tots els sectors de la societat.
Des de congressos com el BDigital Global Congress a esdeveniments més concrets. I des de
projectes promoguts pel centre fins a campanyes liderades per la Generalitat de Catalunya o
l’administració central sempre amb l’objectiu d’enfortir la societat de la informació i en xarxa.
També coordino el Premi Internacional Barcelona SmartCity promogut per l’Ajuntament de
Barcelona i els Premis a la Innovació Digital.
Com vas accedir-hi?
Vaig accedir-hi just al finalitzar la carrera i he anat assolint, amb els anys i l’experiència, més
competències i responsabilitats.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Positivament, tot i que caldria donar un enfocament més pragmàtic. Considero que la nostre
carrera et dóna una formació força complerta, per tant et proporciona uns bons fonaments, però
penso que al finalitzar has de continuar formant-te i especialitzar-te en quelcom més específic.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Hi ha un desconeixement molt important per part del mercat laboral de la carrera de Ciències
Polítiques i del perfil que desenvolupen els professionals formats en aquesta disciplina. Des
d’aquest punt de vista considero que la Facultat ha d’acostar posicions i agafar un paper més actiu.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que absorbeixin el coneixement dels bons professors i dels no tan bons, que de tot s’aprèn. Que
mirin les ciències socials amb una visió àmplia i oberta, però també crítica. I que aprofitin els

anys de facultat també per a fer contactes, són importantíssims i mai no saps on et portarà el
futur...
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Nº47 butlletí de la FCPS - 3 d’octubre de 2011
LA MERITXELL RAMÍREZ I OLLÉ ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 2009.
HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT D’EDIMBURG, ON ACTUALMENT I DESENVOLUPA EL

DOCTORAT.

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Actualment estic fent un doctorat sobre sociologia de la ciència del canvi climàtic a la
Universitat d’Edimburg on hi vaig fer primer un màster i després hi he continuat fent un
doctorat gràcies a una beca em van concedir. El procés va ser de selecció per currículum,
presentació del projecte i entrevista per un jurat. En la meva tesi doctoral intento explicar
l’emergència de la preocupació científica pel canvi climàtic i com els científics estudien un
fenomen tan complex com aquest. Vaig accedir-hi després d’acabar la llicenciatura i d’haver
cursat cursos d’epistemologia i sociologia de la religió a la Facultat, que van incrementar el
meu interès per estudiar el tema del canvi climàtic, tan dominant en la societat actual.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Excel·lent. N’estic molt contenta i ara que estic a l’estranger, encara me n’adono més que els

estudis que s’ofereixen a la Facultat són molt millor del què ens pensem. Hem de creure més
amb nosaltres mateixos i els nostres professionals!
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Jo no vaig fer pràctiques professionals, per tant, no puc opinar.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Jo els faria tres recomanacions. La primera que siguin oberts de ment respecte altres
disciplines i cursos. A la pràctica això vol dir que es passegin per les classes i cursos de
carreres diferents a les seves. La segona és que estiguin molt atents al munt de beques,
intercanvis, pràctiques que hi ha per tot arreu. Això fa que el teu currículum professional
sigui més atractiu. Tercer, que aprofitin els anys a la Facultat per a conèixer gent, fer amics i
fer contactes, però sense cinisme. Les millors oportunitat surten a vegades, de gent amb qui
en el passat hi has compartit alguna conversa.
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EL FRANCESC CORAL PRADES ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ L’ANY 2004.
ÉS MÀSTER EN MÀRQUETING POLÍTIC: ESTRATÈGIES I COMUNICACIÓ POLÍTICA PER LA UAB I LA USC.
TAMBÉ HA CURSAT ESTUDIS EN INVESTIGACIÓ I TÈCNIQUES DE MERCAT (UAB). DES DEL 2005 ÉS
DIRECTOR GENERAL I SOCI FUNDADOR DE MIRADA LOCAL, SL, CONSULTORIA POLÍTICA.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
La meva tasca com a codirector de l’empresa Mirada Local consisteix en contractar, dirigir i
desenvolupar projectes en els àmbits de la comunicació i el màrqueting polític, la planificació
estratègica, la participació ciutadana i les polítiques públiques en general. Al 2005, el també politòleg
Ignasi Roche i jo mateix vam decidir associar-nos per iniciar un projecte que ens va dur a ser pioners
al nostre país pel que fa a la consultoria política i l’assessorament en la gestió de polítiques públiques.
Avui, complim més de 6 anys essent una consultora de referència en el nostre camp i treballem dia

rere dia amb el màxim rigor, capacitat d’innovació i passió per tal d’assolir noves cotes professionals.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
De dues maneres. D’una banda, considero que els coneixements adquirits són una gran base per a
fonamentar el pensament, l’esperit crític i la visió del funcionament del “sistema”. També per
potenciar la cultura d’un mateix en terrenys com la història, l’economia, la sociologia, el dret i la
política en totes les seves accepcions.
D’altra banda, valoro de forma insuficient la formació rebuda per encarar el futur postllicenciat/da
amb èxit. Caldria reorientar les línies estratègiques de formació tot adaptant-les, en gran part, a les
necessitats laborals i professionals actuals de la societat. I, per fer això, abans seria necessari acotar

quines són les aptituds d’un politòleg/sociòleg que representen un valor afegit i com poden ajudar en
la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, en la qualitat de servei o en el funcionament de les
institucions públiques o societats privades.
A més, cal tendir cap a una formació més útil i pràctica. Un exemple: no estudiar tantes possibilitats
d’organigrames i funcionaments teòrics de l’administració, sinó analitzar i aprendre com està
organitzat un ajuntament de forma interna i quins circuits es fan servir en altres administracions
supramunicipals com als parlaments català i espanyol.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que siguin inconformistes amb ells mateixos i no deixin de lluitar pel que desitgen des d’un punt de

vista professional, ja que el futur d’aquesta professió depèn de la capacitat de tots per convertir-la en
necessària, útil i productiva.
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EL ROGER BUCH ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES EN LA PROMOCIÓ DE L’ANY 1994.
ÉS DOTOR PER LA FACULTAT (2010) AMB UNA TESI SOBRE L’INDEPENDENTISME CATALÀ A LA
TRANSICIÓ. HA TREBALLAT FENT DOCÈNCIA A L’ICESB, A TURISME – SANT IGNASI I A L’INSTITUT DE
SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA. ACTUALMENT ÉS PROFESSOR I DIRECTOR DE PROJECTES DE LA
FUNDACIÓ PERE TARRÉS – URL.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?

Per una banda sóc professor a la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés
(URL). Al llarg dels anys he donat diverses assignatures com Fonaments del Dret, Sociologia, Política
social o el Pràcticum “Eines de Comunicació social”. També a la mateixa Fundació Pere Tarrés
dirigeixo projectes dins de l’àrea de Consultoria i Estudis. Ens dediquem a la realització d’estudis i a la
gestió de projectes de participació ciutadana, associacionisme, voluntariat i tercer sector.
Vaig entrar a la Fundació Pere Tarrés a través de col·laborar amb l’ICESB, on hi feia xerrades
puntuals d’introducció a la política per alumnes d’instituts.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
Molt estimulant acadèmicament, sobretot perquè vaig adonar-me aviat que havia encertat en la tria
de la facultat. Si ara encara és difícil saber què és un politòleg, imagineu-vos fa més de quinze anys.
En el seu moment estava poc adreçada a la vida professional i, en general, costava molt fer-se una
idea de les sortides professionals.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
No tinc un gran coneixement de la Facultat actual, però els estudiants que he conegut que n’han sortit
fa pocs anys continuen dient que cal relacionar més els estudis amb les sortides laborals. Els itineraris
professionals purament acadèmics sempre seran minoritaris i caldria que hi hagués més visió de les
tasques que fan politòlegs i sociòlegs a l’administració pública, a les empreses o a les entitats socials.
De tota manera, crec que s’ha millorat bastant en els darrers anys.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que tinguin molta curiositat, que treballin molt i que no es tanquin a cap àrea de coneixement. Que
no demanin ser valorats com a politòlegs o sociòlegs sinó com a professionals competents a l’hora
d’aplicar els coneixements propis d’aquestes disciplines. Si la gràcia de les nostres professions és
saber-nos moure’ns en camps professionals fronterers als nostres, no se si és massa coherent una
defensa gremial de la professió.
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EN BERENGUER CAMPS I FONDEVILA ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 2000. HA ESTUDIAT UN POSTGRAU –PDD- A L’IESE. TAMBÉ HA TREBALLAT COM A

TÈCNIC ANALISTA D’ESTUDIS D’OPINIÓ PÚBLICA A L’INSTITUT DEP, COM A CONSULTOR EN POLÍTIQUES
DE SALUT I SOCIALS AL BRASIL, L’AMÈRICA CENTRAL I MÈXIC. ACTUALMENT TREBALLA COM A CAP DEL
SERVEI D’OCUPACIÓ I DEL GABINET D’ESTUDIS DEL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA.
En què consisteix la teva feina?
Dirigeixo el Servei d’Ocupació del Col·legi de Metges. Ens dediquem a orientar professionalment i
laboralment els col·legiats, i els donem servei de recerca, millora o complement de feina. També, des
del Gabinet d’Estudis del Col·legi, fem estudis sociodemogràfics i econòmics sobre la professió
mèdica. Alhora, menem una oficina de cooperació, i estem en contacte especialment amb les
necessitats dels metges joves i els estudiants de medicina.

Com vas accedir-hi?
Després de “rodar el món” tenia ganes de “tornar al Born”. Vaig fer una entrevista al Col·legi de
Metges cercant oportunitats per tornar a treballar a Catalunya, i va resultar que cercaven algú del meu
perfil, que pogués impulsar una línia d’estudis sobre la professió.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La valoro com a excel·lent, amb alguna excepció. Sempre hi ha algunes assignatures o professors que
et deceben. Em va donar gairebé tot allò que buscava: rigor, coneixements de fons, diferents punt de
vista. I sobretot, multidisciplinarietat. Va ser la formació ideal per a un esperit tastaolletes com el meu.
A més, vaig tenir l’ocasió de comprovar en el programa d’intercanvi que vaig fer a la Twente
Universiteit tot just acabant, que el nivell havia estat alt.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
Des del punt de vista professional la facultat et dóna una bona base per cercar el teu camí. Però el camí
se l’ha de fer cadascú. A millorar? Crec que la relació i el contacte amb el món professional ha de
començar molt abans: necessitat de fer pràctiques, projectes... des del primer minut del primer curs.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Surt de l’ou: per poc que puguis, amplia estudis o treballa a fora. És una experiència vital i professional
impagable. Estigues orgullós -no cofoi- de ser sociòleg, o politòleg: aquest és un món en xarxa, que
necessita “tot terrenys” i poques carreres donen una formació tan multidisciplinària com aquesta.
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LA MERCÈ KIRCHNER BALIU ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES DE L’ADMINISTRACIÓ L’ANY 1994. HA FET
ESTUDIS DE POSTGRAU A LA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY – SCHOOL OF ADVANCED INTERNATIONAL
STUDIES. TAMBÉ HA TREBALLAT COM A RESPONSIBLE DE PROJECTE I CONFERENCIANT A L’INSTITUT
EUROPEU D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA – CENTRE EUROPEU DE REGIONS. ACTUALMENT TREBALLA COM A
RESPONSIBLE DE FORMACIÓ I DE PROMOCIÓ A IVÀLUA.
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
Actualment tinc la responsabilitat de contribuir al desenvolupament de dos àmbits d'actuació d'Ivàlua:
la formació en avaluació de polítiques públiques, i la promoció i difusió de l'avaluació, en què
consisteix i per a què és útil. Des d'Ivàlua desenvolupem formació pròpia així com col·laboracions
amb altres entitats que ens ho sol·liciten. També produïm recursos, eines i activitats d'aprenentatge
amb el propòsit de capacitar a les administracions públiques catalanes en aquest àmbit, així com a
experts, associacions, agents socials i a la ciutadania en general. Per altra banda, complementem
aquestes accions de formació amb accions de promoció i de difusió de l'avaluació de polítiques
públiques, la seva importància i la seva utilitat per a la millora de l'acció de govern i del rendiment de
comptes democràtic.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La formació que vaig rebre a la Facultat la valoro molt positivament. En aquell moment la Universitat

Autònoma de Barcelona era l'única universitat a Catalunya que oferia aquests estudis i per a aquells
que hi estàvem interessats va ser una magnífica oportunitat. També és cert que en aquells moments
inicials els aprenentatges van ser d'un caire bàsicament introductori que amb els anys he anat
ampliant i aprofundint. En el meu cas particular vaig trobar necessari continuar amb uns estudis de
postgrau que em permetessin aprofundir en alguns àmbits determinats que en aquest cas van ser els
de les relacions internacionals.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es podrien millorar?
Crec que és essencial que la universitat millori la seva interacció amb el món professional tant pel què
fa als coneixements i habilitats, com al professorat. Crec que una pràctica més en la línia anglosaxona

de facilitar la mobilitat entre la pràctica acadèmica i la professional seria molt beneficiosa per ambdós
mons.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que treballin en xarxa, que desenvolupin i cuidin els contactes ja des de la seva etapa a la universitat
amb tot tipus d'oportunitat i pràctica professional que tinguin a mà en el seu àmbit d'interès.

CARLES VIÑAS
AULET
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Nº38 butlletí de la FCPS - 28 de febrer de 2011
EN CARLES VIÑAS AULET ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ
DE L’ANY 2002. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ
POLÍTICA I POLÍTIQUES DE JOVENTUT.
DES DE 2003, HA TREBALLAT EN DIVERSES ENTITATS, COMPAGINANT-HO AMB LA REALITZACIÓ DE
RECERQUES SOCIALS COM A FREELANCE. ACTUALMENT TREBALLA COM A TÈCNIC A TORRE JUSSANA –
CENTRE DE SERVEIS A LES ASSOCIACIONS (AJ. BARCELONA).
En què consisteix la teva feina?
Des de l’Àrea de Coneixement i Promoció Associativa de Torre Jussana assessorem a les entitats

en allò que requereixin (plans estratègics, plans de comunicació, plans de participació, canvis
legislatius...) i realitzem recerques sobre la realitat associativa de la ciutat per a efectuar
actuacions que fomentin la seva autonomia i reconeixement social.
Com vas accedir-hi?
Hi vaig accedir mitjançant una oferta pública on especialment valoraven l’experiència en recerca,
el treball comunitari i la gestió d’entitats.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La formació que vaig rebre la valoro positivament, especialment per la vessant d’anàlisi i

comprensió de la realitat. D’altra banda, caldria reforçar els continguts pràctics (com les
tècniques d’investigació qualitatives) i una major diversitat i aprofundiment pel que fa a les
polítiques sectorials (joventut, dona, immigració...).
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden
millorar?
Trobo que molts dels treballs realitzats a la facultat tenen poc sentit pràctic, possiblement dins de
cada àmbit es podrien adequar més a les necessitats dels agents contractants (administracions,
empreses i tercer sector), fet que ajudaria a desenvolupar-se més com a futur professional.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que es moguin... que siguin agents actius en la societat i s’impliquin en el món associatiu ja que, a
més d’adquirir nous coneixements de primera mà de la realitat social i política, hi podran
desenvolupar unes habilitats personals imprescindibles per a la professió.

ANTONI
FERNÁNDEZ
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Nº35 butlletí de la FCPS - 31 de gener de 2011
L’ANTONI FERNÁNDEZ ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ
DE 1989. HA TREBALLAT COM A DIRECTOR DE QUALITAT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I DIRECTOR
DE COMUNICACIÓ DE BARCELONA. DES DE L’ANY 2003 HA ESTAT SUCCESSIVAMENT SECRETARI GENERAL
DELS DEPARTAMENTS DE TREBALLS I INDÚSTRIA, GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE
TREBALL ÉS PROFESSOR ASSOCIAT DE GESTIÓ PÚBLICA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

En què consisteix la teva feina?
En l’estructura de la Generalitat el Secretari General és la segona autoritat del
Departament per darrera del conseller i és el responsable de la coordinació de les
polítiques del departament, el pressupost, el personal, la tramitació de la normativa i les
relacions amb la resta de departaments. Els secretaris generals formen part del Consell
Tècnic que prepara els assumptes que després han de passar a l’aprovació del Govern.
Com vas accedir-hi?
El lloc té un component de confiança política molt alt, encara que també requereix de
coneixement professionals. El podem definir com a “politècnic” i el nomenament
correspon directament al Govern.
Com valores la formació rebuda a la Facultat? Quines coses creus que es podrint
millorar?
No existeix gaire contacte entre les institucions i empreses que contracten els llicenciats
i la facultat. Més relació i contacte per ambdues bandes seria desitjable.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que pensin estratègicament la seva carrera. Que siguin conscients de que la facultat els
hi dona coneixements generalistes molt útils, però que necessiten també, i sobretot al
principi, ser bons tècnics especialistes. Que assumeixin que la facultat és el principi i no
el final d’una formació que mai s’acaba.

NÚRIA RIERA
VILCHES

ESTUDIS
Llicenciada en Ciències
Polítiques i de l’Administració
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Nº27 butlletí de la FCPS - 27 de setembre de 2010
LA NÚRIA RIERA VILCHES ES VA LLICENCIAR EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ
DE L’ANY 2004. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU DE MÀRQUETING, PUBLICITAT I RRPP A LA QUEENS
UNIVERSITY DE BELFAS (IRLANDA DEL NORD). ACTUALMENT TREBALLA A LA UNITAT D’INFORMACIÓ I
PROJECCIÓ INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF).
En què consisteix la teva feina?
Des del meu departament es realitza la promoció i difusió de l’oferta d’estudis (grau i postgrau) de la
universitat. En el meu cas, la tasca consisteix en l’organització i gestió de les activitats informatives
entre els estudiants de secundària com són les visites als centres, sessions informatives dels estudis de
grau als campus, jornades d’orientació universitària i l’estand UPF al Saló de l’Ensenyament.

Com vas accedir-hi?
Un dia vaig veure una oferta interessant al portal Infojobs i vaig enviar el meu CV. Em van trucar per
una vacant que tenien disponible i que s’adequava al meu perfil. Al febrer de 2008, vaig entrar a
formar part de l’equip.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
La valoració és positiva. Els coneixements que adquireixes donen una base molt àmplia que t’ajuda a
tenir un perfil molt polivalent a l’hora de buscar feina o realitzar un postgrau en moltes i diferents
àrees. Especialment valoro la formació rebuda en l’àmbit de la gestió pública.

Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?
En la meva promoció ja es donava molta importància als seminaris, als treballs en grups i a les
exposicions orals que t’ajudaven a desenvolupar habilitats complementàries. Tanmateix, es podria
haver millorat el fet de cursar més assignatures en anglès i altres llengües o el fet de tenir més
professors associats (un perfil menys docent i més pràctic) per tenir una visió més definida del que
ens deparava el futur laboral.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Els hi recomano fer un Erasmus o, en cas que no puguin, fer una estada a l’estranger un cop
finalitzats els estudis. És una experiència i coneixements que no pots adquirir d’una altra manera.

També els aconsellaria que aprofitin els anys a la facultat i a la universitat per fer amistats, aprendre i
passar-ho bé, sense oblidar que estan perfilant el seu futur laboral i personal i que la formació
complementària és imprescindible.

BLANCA LÁZARO
ESTUDIS
Llicenciada en Ciències
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Nº37 butlletí de la FCPS - 14 de febrer de 2011

LA BLANCA LÁZARO ES LLICENCIA EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 1989. TAMBÉ ES LLICENCIADA EN CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ I HA FET EL MÀSTER EN GESTIÓ
PÚBLICA DE LA UAB. ACTUALMENT TREBALLA COM A DIRECTORA EXECUTIVA DE L’INSTITUT CATALÀ
D’AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES (IVÀLUA).
En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-hi?
La meva feina consisteix a elaborar i proposar al Consell Rector l'estratègia d'actuacions per acomplir
la missió del consorci i la programació anual d'actuacions, reunir i implicar en el projecte un equip de
professionals capaços de portar-ho a terme, assegurar que disposem dels mitjans materials que ho
facin possible, establir i mantenir les relacions institucionals i professionals que s'escaiguin, i garantir
una gestió adequada dels recursos de la institució. Porto a terme aquestes funcions amb un suport
constant del president del consorci, el Dr. Josep M. Vallès, qui em va plantejar assumir la Direcció i ho

va proposar al Consell Rector.
Com valores la formació rebuda a la Facultat?
La valoro molt positivament. Hi vaig trobar un professorat excel·lent i unes classes que afavorien el
debat i la interacció entre alumnes i professors. En tractar-se de la primera promoció, amb un pla
d'estudis de segon cicle, molts alumnes hi accedien essent diplomats o llicenciats en Història,
Filosofia, etc.; alguns estaven fent el doctorat, altres ja exercien professionalment... La qualitat dels
professors, però també el bagatge d'alguns alumnes, feien les classes especialment interessants.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es poden millorar?

Valoro molt la diversitat de matèries incloses al pla d'estudis.. Personalment, trobo que la carrera m'ha
dotat d'uns coneixements i d'unes eines professionals bàsiques adequades per les funcions que he
exercit. A partir d'aquesta base, cadascú ha de cercar els coneixements complementaris adients per les
sortides professionals que vulgui explorar.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Més que consells, els diria que la facultat ens dota d'uns coneixements i d'unes eines d'anàlisi que ens
fan uns professionals polivalents i flexibles, adaptables amb relativa facilitat a diferents entorns
organitzatius, àmbits d'actuació i tasques a dur a terme. El problema que tenim sovint és que aquesta
polivalència pot actuar com a barrera d'entrada en un mercat laboral que valora cada cop més

l'especialització.

ANTONI BIARNÉS
ESTUDIS
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Nº25 butlletí de la FCPS - 10 de juny de 2010
L’ANTONI BIARNÉS ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 1990. ÉS TAMBÉ LLICENCIAT EN DRET I MÀSTER EN GESTIÓ PÚBLICA. ACTUALMENT ÉS DIRECTOR
DE LA CONSULTORIA INSTITUT ÀGORA I PROFESSOR D’ANÀLISI DE L’ENTORN SOCIAL A LA UB I DE
DIVERSOS MÀSTER. HA ESCRIT EL LLIBRE “MANUAL PARA EL LIDERAZGO LOCAL”.
En què consisteix la teva feina?
Em dedico a la millora del sector públic i del tercer sector. Ajudo les administracions
públiques i els governs a definir polítiques i a assolir les 7 Es (ser més eficaços, més eficients,
més sensibles davant del ciutadà...), així com a rendibilitzar la feina feta. Hi ha molt camí per

córrer, encara, en aquest sentit.
Com hi vas accedir?
Vaig estar set anys treballant al sector públic, primer a la Generalitat i després en un
Ajuntament. M'interessava conèixer aquest món dels interessos col·lectius des de dins, però
tenia clar que volia treballar pel meu compte, de manera que quan em va semblar que estava a
punt, vaig fer el salt a l'altre cantó de la barrera i vaig fundar l'Institut Àgora junt amb dos
companys més.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
El professorat era desigual (teníem docents molt bons, i altres força discrets), però entre
alumnes i professors hi havia la il·lusió del projecte que comença: érem la segona promoció,
tot just. Així les coses, no estic descontent de la formació rebuda.
Quines coses creus que es podrien millorar? Quines coses creus que es podrien millorar?
M'adono que la Facultat no és un referent per als professionals, un cop graduats. Tampoc sé si
ho hauria de ser, però podria ser-ho. En tot cas, pel que fa a millores, se'ns dubte que es
podria millorar el nivell dels alumnes en algunes competències bàsiques, com ara les de
redacció. També seria important tenir més "practitioners" com a docents; es guanyaria
connexió amb el món real de la professió.

Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
La Facultat et dóna una base, que després has de completar especialitzant-te i adquirint
experiència. Per això els recomanaria que aprofundissin en algun àmbit concret, i que fossin
capaços de singularitzar-se (és a dir, de diferenciar-se). També els animaria a interessar-se pel
món de més enllà de la facultat i de la feina.

JOSEP IGNASI
REVÉS
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Nº23 butlletí de la FCPS - 25 de maig de 2010
L’IGNASI REVÉS ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DEL
CURS 1997-1998. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU EN COMUNICACIÓ POLÍTICA I ELECTORAL A LA UAB.
TAMBÉ HA TREBALLAT COM A PERIODISTA EN MITJANS DE COMUNICACIÓ COM EL DIARI ‘LA MAÑANA’,
EL QUINZENAL SOMGARRIGUES O CATALUNYA RÀDIO.
ACTUALMENT TREBALLA COM A FUNCIONARI AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) I ÉS
ESCRIPTOR.
En què consisteix la teva feina?
Sóc funcionari del SOC. Informo la gent que acudeix a l’Oficina de Treball a tramitar les

prestacions o subsidis d’atur. Hi vaig accedir a través d’unes oposicions.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
Molt positivament. Vaig tenir professors que donaven autèntiques lliçons magistrals. Vaig
tenir molta sort de ser alumne seu.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional? Quines coses creus que es podrien
millorar?
En primer lloc, hi ha d’haver un esforç molt més gran en connectar universitat i empresa. S’ha
de convèncer les empreses perquè contractin politòlegs, que poden fer la feina tant o més bé

que altres llicenciats. En segon lloc, s’han de transmetre coneixements més pràctics, no tan
teòrics. I en tercer i últim lloc, s’ha de trencar amb el clixé que, si un politòleg vol exercir com
a tal, el primer que ha de fer és afiliar-se a un partit.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
No necessàriament un politòleg ha d’esdevenir diplomàtic, consultor polític, docent o
conseller de Relacions Institucionals i Participació. Un politòleg pot ser moltes coses a la vida,
les quals poden tenir ben poca cosa a veure amb allò que s’ha estudiat. Per tant, que no es
capfiquin si han d’acabar treballant d’una cosa que no havien imaginat: el que compta,
realment, és la formació que reben per ser persones.

ALBERT VALLEJO
BLANXART
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Nº21 butlletí de la FCPS - 26 d’abril de 2010
L’ALBERT VALLEJO ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 2000.
HA FET UN MÀSTER EN UNIÓ EUROPEA A BRUSSEL·LES I UN MÀSTER EN PERIODISME A MADRID.
ACTUALMENT TREBALLA A BRUSSEL·LES COM A CONSULTOR POLÍTIC PER A CLIENTS DEL SECTOR
PRIVAT I PÚBLIC. EN LES SEVES HORES LLIURES HA CREAT EURODATUM.COM, EL PRIMER DIRECTORI
D’ENLLAÇOS SOBRE LA UE.
En què consisteix la teva feina?
Assessorem a grans multinacionals i governs sobre els riscos i oportunitats que es desprenen de
les polítiques de la Unió Europea. Aportem als clients una visió estratègica a llarg termini. Aquest
consell polític comença amb un seguiment de tot allò que succeeix a les institucions
comunitàries, i sovint acaba amb campanyes actives de lobby. L’objectiu és crear consens entre la
Comissió, el Consell, el Parlament i els nostres clients, tot defensant els interessos d’aquests
últims.
Com vas accedir-hi?
A Brussel·les la pràctica dels grups d’interès està molt estesa, així que ja tenia un ull posat en
aquesta consultoria. Necessitaven algú per cobrir l’acció dels governs del sud d’Europa, i m’hi
vaig presentar.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
D’alta qualitat, i amb una majoria de professors altament qualificats. No tenim res a envejar de les
facultats franceses, britàniques o nòrdiques. Això sí, faltaria adaptar la carrera a les necessitats
reals del mercat laboral, per exemple tenint molt més en compte les sortides en el món de
l’empresa.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional?
Tot i que la carrera permet arribar a destinacions professionals molt variades, CC Polítiques pot
resultar un handicap pel fet de ser massa generalista. D’aquí que molts companys i jo mateix
estudiéssim després postgraus d’especialització..
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Els recomanaria que sortissin a l’estranger a veure món. D’altra banda, faria bé a gran part de la
classe política del nostre país!

ANNA BARBERÀ
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Nº19 butlletí de la FCPS - 12 d’abril de 2010
L’ANNA BARBERÀ ARESTE ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ, AMB UNA
MENCIÓ EN FILOSOFIA, EN LA PROMOCIÓ DE L’ANY 2006. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A SCIENCES PO
PARIS I A LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS. CONTINUA ESTUDIANT GESTIÓ DE PROJECTES DE
DESENVOLUPAMENT A LA UOC.
ACTUALMENT TREBALLA COM A RESPONSIBLE D’AFERS EUROPEUS AL CONSEIL DE COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE.
En què consisteix la teva feina?
Organitzo reunions entre els Presidents de grans empreses i els agents polítics (Comissió
europea, BCE, Consell europeu, governs...) abans d’una presa de decisió important sobre temes

econòmics. L’objectiu és que les empreses assessorin tècnicament al sector públic, i promoure, a
nivell europeu, una “veu del sud” amb problemàtiques i necessitats específiques.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
Ens dóna les guies bàsiques per poder moure’ns en aquest món complex, els elements
orientatius mínims i per tant, imprescindibles. De totes maneres, crec que es queda curta,
necessitem alguna cosa més que un manual de primers auxilis. Però, en realitat ¿qui et pot
formar sinó la vida mateixa?
Com valores la Facultat des de la pràctica professional?
Tot està per fer. No veig voluntat d’aproximar-se al món laboral, no hi ha diàleg amb les
institucions polítiques, no hi ha vincles de contacte amb els nombrosos antics alumnes que
ocupen càrrecs importants, no hi ha conferències amb personalitats de primer nivell que
permetin als estudiants projectar-se en grans coses, no hi ha assessorament. Tot sembla
bloquejat per un immobilisme anacrònic amb el risc de què els diplomes és desvaloritzin.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Aprofitar les nombroses beques per a estudiar a l’estranger, fer-hi pràctiques, conèixer gent i
crear amb ells un network de confiança i d’amistat. En definitiva, que aprofitin al màxim les

experiències multiculturals de manera que quan tornin, puguin realment aportar un valor afegit
a la societat i a ells mateixos. No hi ha excuses, que m’escriguin si pensen que no és possible!

ENRIC RENAU
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Nº17 butlletí de la FCPS - 1 de març de 2010
L’ENRIC RENAU I PERMANYER ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PRIMERA PROMOCIÓ DE LA FACULTAT, L’ANY 1989. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A BERKLEY (UCA).
TAMBÉ HA TREBALLAT COM A PRESIDENT EXECUTIU DEL DEP INSTITUT I EDUCAWEB.COM.

En què consisteix la teva feina?
Facilitar que els meus companys i companyes a l’empresa, la majoria sociòlegs o politòlegs,
puguin desenvolupar els objectius que ens hem proposat, tant a nivell de recerca com
econòmic.
Com hi vas accedir?
No hi vaig accedir. Vaig crear la meva pròpia feina. DEP va néixer a partir d’un encàrrec que
un professor de la facultat em va proposar realitzar per a un client. Amb el poc que vàrem
ingressar, vàrem adquirir un ordinador. Després del primer projecte en va arribar un altre, i
un altre, i fins avui. Ara som 34 persones full-time, la majoria del nostre ram, però també hi ha
psicòlegs, pedagogues, informàtics, economistes i periodistes..
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
Jo n’estic content. La base teòrica que vaig rebre m’acompanyarà per sempre. Vaig tenir alguns
professors excel·lents. Però cal seguir fent formació contínua sobretot en relació amb les
competències específiques.
Quines coses creus que es podrien millorar?
Quan hi vaig estudiar tota la formació s’encarava al futur acadèmic de l’estudiant. No es tenia
massa en compte que la sociologia i la ciència política pot intervenir en molts camps com
l’empresa, l’administració, la política, el món sindical i professional, el tercer sector, etc. Crec
que això s’ha corregit, perquè veig companys meus més joves que han incorporat millor
algunes competències professionals que jo no vaig obtenir de la Facultat.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Que tinguin els ulls oberts i les orelles atentes i que tinguin criteri propi i defensin les pròpies
conviccions. Que no es deixin manipular per ningú. Estudiar i treballar fora del país una bona
temporada també els serà de gran ajut.

MIGUEL ÀNGEL
LOZANO ARJONA

ESTUDIS
Llicenciat en Ciències
Polítiques i de l’Administració
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MIGUEL ÀNGEL LOZANO ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN PROMOCIÓ DE
1998. HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UAB.
TAMBÉ HA TREBALLAT COM A TÈCNIC SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ACTUALMENT
TREBALLA COM A DIRECTOR DE PROGRAMES DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA.
En què consisteix la teva feina?
Entre d’altres: disseny tècnic de programes; coordinació tècnica dels projectes en marxa;
relacions institucionals quan afecten un programa; relació amb les entitats quan afectin un
programa; assessorament tècnic als membres del secretariat pel que fa a programes o
qüestions de contingut; atenció i presència a mitjans de comunicació; preparació de les
Tancades del Secretariat; assistència a les reunions del Secretariat; coordinació de l’elaboració
dels informes de gestió i del pla de treball; elaboració de documents de contingut; organització
d’actes i esdeveniments del CNJC; seguiment de l’activitat legislativa i parlamentària i

seguiment de l’actualitat informativa i compilació d’informació.
Com vas accedir-hi?
Vaig enviar el CV a través de la borsa de treball del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs. Llavors
vaig fer una entrevista i una prova escrita i em van seleccionar.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
Multidisciplinar. Prou enriquidora.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional?
Crec que més enllà de l’orientació professional que t’hi poden donar, per a mi, el més
important, és la mentalitat que et confereix haver passat per allà. Mentalitat d’obertura,
d’adaptació al canvi, de saber que no tens una professió clara on anar a parar, sinó que te l’has
de forjar durant la teva trajectòria i que segurament ja s’ha acabat l’època de tenir només una
feina a la vida.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Doncs això, capacitat d’adaptació al canvi, que es preocupin per tenir una formació teòrica
potent i no tant pel futur laboral perquè la millor garantia d’això és la capitat que dèiem.

PERE VIVANCOS
MORENO

ESTUDIS
Llicenciat en Ciències
Polítiques i de l’Administració
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EN PERE VIVANCOS MORENO ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DEL 2004.
ACTUALMENT CURS ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I TREBALLA COM A
CONSULTOR. TAMBÉ HA TREBALLAT COM A PROFESSOR
En què consisteix la teva feina?
Sóc consultor del sector públic. Actualment sóc autònom associat a Estratègia Local. La meva
feina és assessorar administracions públiques, especialment ajuntaments, en temes com recursos
humans, gestió, organització i estratègia. Eventualment, també participo en l’explotació
d'enquestes si elaboració de campanyes per a partits polítics.
Com vas accedir-hi?
Vaig accedir-hi a través d’un contacte intern que em va demanar desenvolupar la tasca de
consultor, ja que sabia com treballava d’etapes anteriors i de la Facultat.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
És completa pel que fa a la teoria. En el meu àmbit, el de la ciència de l’administració, considero
que l’Autònoma té un discurs sòlid i potent. Tot i això, sí que trobo que l’estudi de l’anglès va ser
deficient. No comparteixo el fet de fer-ho en un sol any i amb molta càrrega de crèdits. Crec que
hagués estat millor realitzar l’assignatura d’Anglès al llarg de tres anys, per exemple.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional?

Si bé la formació teòrica és bona, trobo que no ho és tant en l’aspecte pràctic. Segons el meu
parer, el pla d’estudis està orientat a un perfil més de recerca de professionalitzador. Pel que fa
les pràctiques professionals, tot i ser molt útils, no poden cobrir tota la part pràctica de la carrera.
Considero que cal augmentar la part pràctica de les assignatures.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
El meu consell és que aprofitin el màxim l’elaboració de treballs que ara fan a la Facultat per
poder anar definint un perfil professional de treball. L’esforç, la dedicació i la professionalitat
són valors que es valoren en el món professional i que es poden anar conreant des de l’etapa
universitària.

ANTONI JOSEP
VALENTÍ MOLL

ESTUDIS
Llicenciat en Ciències
Polítiques i de l’Administració
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ANTONI JOSEP VALENTÍ MOLL ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES EN LA PROMOCIÓ DE 1994. HA
TREBALLAT COM ASSISTENT TEMPORAL A LA COMISSIÓ EUROPEA I COORDINADOR DE L’OFICINA
PARLAMENTÀRIA EUROPEA DEL PSC. ACTUALMENT TREBALLA COM A TÈCNIC A LA SECRETARIA DE
PROGRAMES I ACCIÓ SECTORIAL DEL PSC.
En què consisteix la teva feina?
La coordinació tècnica de grups de treball especialitzats en diverses polítiques públiques per a
l’elaboració de propostes i projectes, promoure el debat, i la realització d’activitats. Així com el
desenvolupament de notes, consultes, i argumentaris sobre diferents àmbits de l’agenda política
actual.
Com vas accedir-hi?
Mitjançant les pràctiques professionals de la Facultat, realitzades a la Funció CIDOB, i
l’experiència laboral a la Comissió Europea, em van donar el bagatge per poder accedir i
desenvolupar les responsabilitats actuals.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
Si tens clara l’especialització que vols estudiar, la formació rebuda et serveix per destriar el gra
de la palla, i focalitzar els teus coneixements en aquelles matèries i qüestions que més et poden
interessar. El treball en equip i les tutories acaben per ajudar i definir el que has d’estudiar i
aprendre. Però, per sobre de tot, valoro també el fet que la Facultat et dóna les eines i la manera

d’exercir les teves pròpies capacitats per a formar-te no sols des del punt de vista professional,
sinó pel teu propi desenvolupament personal.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional?
Molt positiva. Tant des del punt de vista com estudiant en el moment que vaig desenvolupar les
pràctiques, i posteriorment, perquè m’ha servit de pont entre els estudis i la meva ocupació.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
En concret, aprofitar l’oportunitat que s’ofereix des de la Facultat per realitzar les pràctiques
professionals. I afegiria la necessitat de realitzar alguna estada en un altra universitat europea en
el marc del programa ERASMUS.

LAURA PELAY
BARGALLÓ

ESTUDIS
Llicenciada en Ciències
Polítiques i de l’Administració
PROMOCIÓ
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LA LAURA PELAY I BARGALLÓ ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 2001.
HA TREBALLAT COM A SECRETÀRIA DE POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT I SECRETÀRIA DE POLÍTICA
INTERNACIONAL DE LA UGT DE CATALUNYA. ACTUALMENT TREBALLA COM A SECRETÀRIA
ADJUNTA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UGT A CATALUNYA.
En què consisteix la teva feina?
La meva feina té bàsicament dos aspectes: per una banda, sóc la responsable de la política
internacional i de cooperació de la UGT de Catalunya, i per l'altra sóc la secretària adjunta al
Secretari General de la UGT de Catalunya, on desenvolupo la feina de cap de gabinet del
sindicat..
Com hi vas accedir?

Quan estudiava la carrera treballava a una empresa del telemàrqueting. Com molts
treballadors vaig tenir problemes laborals i em vaig afiliar al sindicat. Primer vaig estar 3
anys a l’Avalot, l’associació de joves de la UGT, per posteriorment exercir tasques al
Departament d’Eleccions. Després vingué el compromís amb la direcció del sindicat i des del
2003 sóc membre del Secretari Nacional de Catalunya, màxim òrgan de direcció, des del
qual he desenvolupat diferents responsabilitats.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional?
La carrera bàsicament et dona eines per saber on trobar informació i et dona la base des de la
qual pots generar discurs. És una bona plataforma per tenir una metodologia des de la qual
desenvolupar la teva feina.
Quines coses creus que es podrien millorar?
Des de la llunyania, ja que fa molts anys que vaig deixar la facultat, crec que hauria de ser
molt més pràctica. Posteriorment he estudiat Dret i he tingut una visió més pràctica que
teòrica de la disciplina.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Evidentment que es creguin la professió i que siguin corporativistes. Des de la meva
responsabilitat sempre intento que les persones que em rodegen siguin politòlegs,
bàsicament per donar a conèixer la professió i projectar-la.

JORDI ARMANDANS
GIL

ESTUDIS
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EL JORDI ARMADANS I GIL ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES I DE L’ADMINISTRACIÓ, EN LA PROMOCIÓ DE
L’ANY 1995.
HA FET ESTUDIS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF). HA TREBALLAT COM A

PERIODISTA I COM A RESPONSABLE DE CAMPANYES DE DESARMAMENT A INTERMÓN OXFAM.
ACTUALMENT TREBALLA COM A DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ PER LA PAU.
En què consisteix la teva feina?
Cara endins facilito que els objectius de l'entitat arribin a bon port: seguiment de les
activitats, planificació econòmica, etc. Cara enfora, assumeixo tasques de representació, de
relacions institucionals, implicació directa en algun projecte, etc. Dirigir una entitat mitjana
vol dir, inevitablement, estar a sobre de moltes coses: suposa no poder-te concentrar tant
com caldria però, en positiu, permet una visió global, de la feina que fas.
Com hi vas accedir?
Hi vaig accedir presentant-me a una convocatòria oberta i pública. Amb tot coneixia l'entitat
i el sector de l'àmbit de pau des de feia temps.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
Adient. Tant per algunes de les matèries i alguns dels enfocaments, penso que la formació
rebuda és interessant per a persones que volen treballar en l'àmbit de la intervenció
sociopolítica. Però, em temo, tot això fructifica molt més si hi ha una prèvia o paral·lela
experiència activa.
Quines coses creus que es podrien millorar?
Aquests estudis demanen 2 perspectives complexes de casar però a la vegada inevitables:
estar obert i sensible a les constants transformacions que s’hi couen, i alhora, ser capaç de
poder-ho mirar tot amb perspectiva i alta capacitat crítica.

Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Jo només puc aconsellar-los que a la Universitat, i a fora, facin coses on trobin i puguin
canalitzar-hi un xic de passió i il·lusió. Prendre massa decisions basades en mers càlculs
estratègics no sempre assegura encerts i satisfaccions.

G. GABRIEL
SOLER
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EL G. GABRIEL SOLER ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN LA
PROMOCIÓ DE L’ANY 2003.
ACTUALMENT ÉS MONJO BENEDICTÍ A L’ABADIA DE MONTSERRAT, ON SEGUEIX ESTUDIANT
TEOLOGIA I HUMANITATS I TREBALLA, BÀSICAMENT, EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA.
En què consisteix la teva feina?
Breument, es podria dir que la vida monàstica és la forma cristiana de la vida filosòfica.
Quan professem ens comprometem a tres coses: compromís amb una comunitat,
compromís amb l’abat i compromís amb un mateix per millorar la mateixa vida. Aquests
tres compromisos són molt definitoris de la vida del monjo, i es concreten diferentment en
cada monestir i en cada persona.
Com hi vas accedir?
De sempre he sentit una certa seducció per la vida monàstica, molt en general (tant la
cristiana com la budista, per dir-ho d’alguna manera). Més o menys a mitjan carrera vaig
demanar de ser monjo i va començar un procés que encara dura, perquè en això saps quan
comences, però mai quan acabes.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
Els estudis de ciències polítiques encara són prou amplis de continguts com per no crear
persones massa unidireccionals, alhora que duen inevitablement a una preocupació pel
món, molt saludable per a una vida plenament humana.
Quines coses creus que es podrien canviar de la Facultat?
En l’àmbit del pla d’estudis trobaria a faltar més assignatures de filosofia política, de
pensament polític, des dels autors antics fins als actuals. Les ciències polítiques no tenen el
mateix corpus teòric que el dret o l’economia, però en tenen, i valdria la pena estudiar-lo
més a fons.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Els diria que estudiïn pel gust d’estudiar, que llegeixin pel gust de llegir i que pensin en allò
que estudien. Que es preocupin més d’estudiar en lloc de què faran quan acabin, perquè
calen pensadors polítics, calen persones que pensin la política i l’estat. La despreocupació
per l’estudi i la reflexió està duent la política a una gran pobresa, que només s’arregla
pensant i estudiant.

ROGER COMA
CUNILL
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EN ROGER COMA I CUNILL ES LLICENCIÀ EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ EN LA
PROMOCIÓ DE 1988/89. HA CURSAT ESTUDIS DE POSTGRAU AL COLLEGE OF EUROPE DE BÈLGICA I A
LA COLUMBIA UNIVERSITY, ALS ESTATS UNITS.
TAMBÉ HA TREBALLAT COM A CONSULTOR DE POLÍTIQUES EUROPEES A BRUSSEL·LES.
ACTUALMENT TREBALLA COM A JUNIOR PROFESSIONAL OFFICER AL BANC MUNDIAL EN PROJECTES
D'ENERGIES RENOVABLES AL MAGRIB.

En què consisteix la teva feina?
En identificar i preparar projectes d'energies renovables al Magrib perquè puguin obtenir
finançament del Banc Mundial. També participo en estudis sobre temes d'energia.
Com hi vas accedir?
Vaig accedir-hi mitjançant un procés de selecció tradicional, és a dir una selecció per
currículum i entrevistes.
Què en penses de la formació rebuda a la Facultat?
Els anys a la Facultat van ser uns anys de descoberta, de maduresa i d'estímul intel·lectual.
Tinc bons records dels companys i companyes del grup de tarda, i de professors que em van
fer pensar i ajudar a entendre una mica més el món. Fins a l'últim any de carrera no vaig
tenir clar que em dedicaria professionalment a la ciència política, fins que vaig aconseguir
una beca per estudiar al College of Europe . Tot això ho vaig poder fer gràcies a la formació
rebuda a la Facultat.
Com valores la Facultat des de la pràctica professional?
En primer lloc, crec que la Facultat ha de continuar connectada al món professional i
potenciar els serveis d'inserció laboral dels alumnes. En segon lloc, penso que també hauria
de prestar més atenció a les competències d'escriptura, estadístiques, tècniques i també
lingüístiques que es requereixen per a treballar a qualsevol empresa o institució pública. La

mobilitat d'estudiants i també de professors és un tema que tampoc cal oblidar. I finalment,
convidar puntualment a personalitats capdavanteres en l'àmbit acadèmic, científic, polític i
empresarial a fer conferències va ser per a mi, una gran font de motivació i d'inspiració.
Quin consell donaries als futurs politòlegs i sociòlegs de la Facultat?
Els aconsello que segueixin els seus instints, que pensin positivament, que treballin força, que
facin pràctiques professionals, i que marxin un temps a l'estranger amb una beca Erasmus.

