
POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
I SOCIALDEMOCRÀCIA
TERCERA EDICIÓ(*)
Diplomatura de Postgrau 30 ECTS

(*) A les dues edicions anteriors el títol del postgrau ha estat 
“Socialdemocràcia, polítiques públiques i nous riscos socials”.



ACCÉS l MATRÍCULA

El professorat és pluridisciplinari, amb una llarga 
i reconeguda experiència i prestigi. Professores 
i professors vinculats a diverses universitats 
espanyoles i estrangeres, professorat procedent 
de la política activa i en general pensadors 
i experts en polítiques públiques del camp 
socialdemòcrata.

Entre d’altres persones amb les he hem 
comptat en edicions anteriors o tenim previst 
comptar a aquesta hi ha Albert Aixalà, Daniel 
Albalate, Carmen Andrés, Borja Barragué, Laia 
Bonet, Marta Bueno, Inés Calzada, Antón Costas, 

Pilar Díaz, Sandra Escapa, María Cubel, Manuel 
Cruz, Alex Estruch, José Fernández Albertos, 
Laia Folguera, Joan Frígols, Pedro Gallo, Alicia 
García Ruiz, Pol Gibert, Luis Miguel Guerra, Sònia 
Guerra, Daniel Inglada, Sandra León, Oriol Leyra, 
Javi López, Xavier Marcet, Marga Marí-Klose, Pau 
Mari-Klose, Renato Marín, Jordi Martí, Carles 
Martí, Ana de Miguel, Javier Moreno, Imma 
Moraleda, Raúl Moreno, Esther Niubó, José 
Antonio Noguera, Mercè Perea, Eloísa del Pino, 
Marc Pradel, Joan Rodríguez Teruel, Ramón 
Sánchez Ramón, Lidia Santos, Ana Sanz, Diego 
Torrente, Ignacio Urquizu y Manuel Villar.

Es poden matricular persones amb titulació universitària o sense ella, amb 
responsabilitats institucionals o que aspirin a tenir-les en el futur, interessades a 
desenvolupar projectes polítics o socials, i a liderar equips encarregats de la formulació, 
anàlisi i avaluació de programes de polítiques públiques.

El nostre alumnat està format per persones d’edats i d’orígens diversos, membres 
d’organitzacions polítiques, càrrecs electes, càrrecs responsables en gestió pública i 
d’ONG, persones implicades en moviments socials i sindicals, interessades en conèixer el 
projecte socialdemòcrata i les polítiques públiques que proposa i impulsa.

Aquest postgrau resulta d’especial interès per a persones que es vulguin capacitar per a:

• Càrrecs de responsabilitat a institucions públiques, privades, ONGs i partits polítics.
• Exercici de la política als àmbits locals, autonòmics, estatal i internacional.
• Assessorament polític i institucional en els àmbits de la fonamentació teòrica, l’elaboració, 

l’anàlisi i l’avaluació de les polítiques publiques des d’una perspectiva socialdemòcrata.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

DE LA UNIVERSITAT A LA FEINA

PROFESSORAT

La Diplomatura de postgrau en Polítiques Públiques i Socialdemocràcia imparteix, a través 
de metodologies teòric-pràctiques, continguts relatius al patrimoni històric, ideològic i polític de 
la socialdemocràcia, i la concreció d’aquest patrimoni en les polítiques públiques. És un curs que 
es fa simultàniament en format presencial i online, tot i que ateses les circumstàncies actuals 
es començarà en format online. Superar la diplomatura dona dret a una titulació pròpia de la 
Universitat de Barcelona.

L’objectiu del programa és aprofundir en el coneixement de l’aproximació i visions del fet polític des 
de la socialdemocràcia, i de la seva proposta de formulació i avaluació de les polítiques públiques, 
especialment en l’àmbit de la lluita contra totes les expressions de la desigualtat i la pobresa, en el 
context dels moviments progressistes i democràtics contemporanis.



CONTINGUTS DEL PROGRAMA

Mòdul 1 - Socialdemocràcia   
        (15 ECTS)

Allò polític:
Individu i comunitat, història i progrés, 
poder i legitimitat, Estat i Dret, 
democràcia, esquerra i dreta, debats 
actuals (biopolítica, populisme).

La política:
Ètica i política, sistema de partits, 
institucions polítiques i formes de 
participació, els partits socialistes (en 
especial el PSC i el PSOE), el moviment 
obrer.

Ideologia i polítiques de la 
socialdemocràcia:
Patrimoni ideològic de la 
socialdemocràcia (orígens, marxisme, 
post-marxisme), balanç de les 
polítiques socialdemòcrates: haver 
(drets polítics i socials, Estat del 
benestar, polítiques fiscals, drets 
civils, Europa) i deure (Primera Guerra 
Mundial, colonialisme, consens de 
Washington...), el socialisme democràtic 
al segle XXI: combats (neoliberalisme, 
autoritarisme, comunitarisme i 
comunitarismes) i aliances (feminisme, 
ecologisme, federalisme), vigència de la 
socialdemocràcia.

Mòdul 2 - Polítiques públiques  
        (15 ECTS)

Visió de conjunt
Aproximació a l’elaboració i l’avaluació 
de les polítiques públiques, mesurament 
de la desigualtat, desigualtat a Espanya, 
redistribució i predistribució, desigualtat 
i globalització, neokeynesianisme i paper 
de l’Estat al segle XXI, impuls de polítiques 
públiques en entorns de governança 
complexa, paper dels governs locals, 
entorn europeu en la lluita contra la 
desigualtat.

Polítiques públiques de l’Estat del 
benestar tradicional
Polítiques d’igualtat d’oportunitats: 
l’educació com a ascensor social, salut i 
desigualtat, polítiques culturals i dret a 
la bellesa, accés a l’habitatge. Polítiques 
de garantia de rendes: fonaments i futur 
del sistema de pensions, protecció per 
desocupació i incentius, serveis socials. 
Estat de benestar i opinió pública.

Noves polítiques públiques 
socialdemòcrates
Polítiques feministes, pobresa infantil, 
canvis en el mercat de treball i precarietat 
laboral, immigració, conciliació de la vida 
laboral i familiar, noves formes de pobresa 
i exclusió, IMV, RBU i RMG, polítiques de 
dependència, polítiques per a persones 
amb discapacitats, drets i llibertats 
sexuals, seguretat ciutadana i desigualtat, 
transició energètica i medi ambient, 
infraestructures.



PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

60 € (es descomptaran de la 
matrícula del primer any)

Es farà fins al 18 de febrer de 2021 a la 
pàgina web de la UB:

https://www.ub.edu/acad/npost/matr/
curmat.php?lang=1&tip=mst

MATRÍCULA

Primer any: 600 € 
(+60 € de taxes que es cobraran a 
compte de la preinscripció)

Segon any: 600 € 
(+60 € de taxes acadèmiques)

La matrícula es farà un cop 
confirmada l’admissió a la pagina 
web de la UB:

http://www.ub.edu/acad/postgrau/
matricula/welcome.html

DOCUMENTACIÓ QUE CAL 
ADJUNTAR

Carta de motivació
Currículum vitae abreujat
Fotocòpia del DNI o passaport
Fotografia actual format carnet 
Títol d’estudis previs

Mòdul 1: Del 19 de febrer al 9 de 
juliol de 2021

Mòdul 2: Del 10 de setembre de 
2021 al 12 de febrer de 2022

Classes: Divendres de 16 a 21 hores i 
dissabtes de 9 a 14 hores, setmanes 
alternes (aproximadament i segons 
calendari)

Les classes s’impartiran 
simultàniament en modalitat 
presencial i online. Però, d’acord 
amb la normativa sanitària i 
acadèmica vigent, el postgrau 
començarà exclusivament en 
la modalitat online, i la opció 
d’assistència presencial s’oferirà 
quan les circumstàncies ho 
permetin. 

CALENDARI:

Informació:
Contacte: Dr. Alejandro Estruch Manjón
Adreça: John M. Keynes, 1-11 Despatx 6308 08034 Barcelona Espanya
Correu electrònic: aestruch@ub.edu


