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JAUME LÓPEZ HERNÁNDEZ 

CURRÍCULUM VITAE 
 

[Darrera actualització: Octubre 2018] 
 
 
 
1. ESTUDIS 
 
1.1. Estudis en ciències socials i humanitats 
 

 Doctor en Ciència Política i de l'Administració. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). 
2002 

 Master of Science (MSc) en Filosofia de les Ciències Socials. London School of 
Economics and Political Science (Londres, Regne Unit). 1997 

 Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona. 1993 

 Dos cursos complerts de la llicenciatura de Geografia i Història. Universitat de 
Barcelona. 1988-1990 

 Un curs complert de la llicenciatura de Filosofia. Universitat de Barcelona. 1989-1990 
 
 

1.2. Altres estudis 
 

 Creació narrativa. Ateneu Barcelonès. 2009-10 

 Màster en Realització de Documentals. Escola de Cinematografia i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC). 2004 

 Curs professional de fotografia. GrisArt. 1988-89 
 
1.3. Idiomes 
 

 Anglès  
 Certificate of Proficiency in English, Cambridge University (Regne Unit). 1996 
 Certificate of Proficiency in English, Institute of North American Studies (Barcelona). 

1995 
 

 Francès 
 Diplôme de Langue Française, Institut Français de Barcelone (Barcelona). 1989 

 
 
1.4. Assistència a cursos de formació docent 
 

 Novetats i adaptació de la teva Aula Global (Moodle 2.7) (2015) 

 Introducció a l'aula global. CQUID (2011) 

 Blogs docents: com crear i publicar. CQUID (2011) 
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 La divulgació docent i científica, els drets d'autor, les llicències Creative Commons i 
els repositoris. CQUID (2011) 

 1,2,3... acció!! El nostre estil docent a escena. CQUID (2011) 
 
 
2. PREMIS 
 

 Premi del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra a la Qualitat en la Docència en 
la modalitat de reconeixement a la iniciativa docent, curs 2005-2006. 

 
Premi a la iniciativa docent de Consell Social de la UPF (2006) juntament amb Xavier Fernández i Jaume López, com a 
professors responsables de l'assignatura Teoria de l'Acció Col·lectiva, obligatòria de tercer curs de la llicenciatura en 
Ciències Polítiques i de l'Administració. El premi reconeix la transformació de l'assignatura -que va ser la primera dels 
estudis que va iniciar un procés formal d'innovació docent a partir del curs 2003-2004-, amb la implicació directe dels 
estudiants en el procés d'aprenentatge, passant de les classes magistrals als seminaris. 

 

 Premi AECPA a la millor ponència presentada al Vè. Congrès Espanyol de Ciència 
Política i de l'Administració (Tenerife). 2002 

 

 Tercer Premio Nacional de Terminació d'Estudis Universitaris en Ciències Polítiques i 
Sociologia concedit pel Ministeri d'Educació i Ciència. 1994 

 
 
 
3. DOCÈNCIA 
 
3.1. Docència actual 
 

 Professor associat al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra. Responsable de les assignatures: 

 Teories de l'Acció Col·lectiva del Grau en Ciències Polítiques 
 Introducció a la Ciència Política del Grau en Criminologia 
 Idioms of Analysis in Political Science del Màster en Recerca en Ciència Política 

 

 Professor associat a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). Responsable de 
l'assignatura: 
Investigación social avanzada del Màster universitari en Relacions Internacionals 

 

 Professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya. Responsable de les 
assignatures: 
Acció Col·lectiva i Teoria Política del Màster d'Anàlisi Política 

 
 
3.2. Experiència docent (cursos i assignatures que ja no imparteixo) 

  

 Doctorat en Ciències Polítiques i Socials (UPF). 2011-2014: 
Scientific and Epistemological Paradigms in Social Sciences 
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 Llicenciatura en Ciències Polítiques (UPF). 1998 – 2001: 
Teoria Política (Història del pensament polític) 
Reptes actuals dels Estats-nació: democràcia, ciutadania i immigració 
Teories de la democràcia 
Anàlisi de Polítiques Públiques 

 

 Màster en Comunicació Política (Universitat Ramon Llull). 2011-2014: 
Interaccions entre ciència, política i comunicació 

 

 Doctorat en Política, Media i Societat (Universitat Ramon Llull). 2007-2010: 
Interaccions entre ciència, política i comunicació 

 

 Humanitats, Ciències del Treball i Criminologia(UOC) (1999-2015): 
Globalització 
Institucions socials i polítiques contemporànies/Reptes actuals de la política  

 Introducció a la sociologia 
 Teories i sistemes polítics 

 

 Instituto Vasco de Administración Pública. Vitoria-Gasteiz. 2008: 
Mecanismos de democracia directa. Una perspectiva comparada 

 

 Universidad de Quintana Roo (Mèxic). 2004: 
Ciencias Sociales aplicadas a los estudios regionales 

 

 Escola de Postgraus Les Heures. Universitat de Barcelona. 2002: 
Programa de formació en gestió i resolució de conflictes: mediació 

 
 
 
3.3. Iniciatives docents 
 

 

 Membre del grup redactor de l'àmbit de docència del Pla Estratègic de la Universitat 
Pompeu Fabra. 2015 
 

 Col·laborador en el programa de divulgació científica Què, qui, com (TV3): “Anem a les 
urnes”. 2013 

 

 Elaboració (juntament amb Xavier Fernández) de Wikitac. Un wiki sobre temàtiques 
d'acció col·lectiva. 2009 

 

 Concepció i realització (juntament amb Javier Arregui) de Els canvis són difícils. 
Condicionants en els processos de transició. Vídeo didàctic (12') de l'assignatura Política 
Espanyola 2. 2008 http://www.youtube.com/watch?v=wnbTkNnLkrg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wnbTkNnLkrg
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 Participació en l'elaboració de Vilapompeu: l'Ajuntament Virtual. Modelització virtual 
(CD-ROM) de gestions i polítiques locals pels estudiants de la Diplomatura en Gestió 
Pública (UPF). 2002 

 
 

3.4. Tesines dirigides (màster i grau) 
 

 “Remedial Secession Theory in Assessing Justifiability of Secession of Kosovo (2008) and 
the Crimea (2014)” de Valeriya Kondratyeva (UPF). 2017 
 

 “Civil society and social movements in sub-Saharan Africa: to what extent do political 
and institutional structures impact the characteristics of social movements?” de Elena 
Renella (UPF). 2017 
 

 “British Columbia Revisited: Long-Term Effects of Deliberation in an Empowered 
Citizens’ Assembly” de Matthew J Smith (UPF). 2016 
 

 “Els esforços de la Comunitat Internacional per lluitar contra el Canvi Climàtic: Diagnosi 
i Proposta de Millora” de Iago Andreu Sotelo (UOC). 2015 

 

 “La Catalunya de La Vanguardia i d’El Periódico. Anàlisi dels marcs comunicatius de dos 
diaris en l’explicació del procés català” d'Agnès Garcia Martí (URL). 2014 

 

 “Disputes on the Common Waters of the Euphrates and the Tigris Basin Between 
Turkey, Syria and Iraq. Is an armed conflict inevitable?” de Buğra Çakır (UPF). 2013 

 

 “Twitter com a eina de comunicació política. El seu efecte en la campanya del PP en les 
eleccions generals del 20N” de Roger Guasch Arambudo (UOC). 2012 

 

 “L'evolució moral a segon cicle d'educació infantil des de la perspectiva de Ken Wilber. 
Un marc útil per a educadors” de Daniel Gabarró (UOC). 2004 

 

 “El control de la informació a Catalunya. Regulació i autoregulació dels periodistes i 
mitjans de comunicació” de Àngel Jiménez (UOC). 2003 

 
 

4. RECERCA I PUBLICACIONS ACADÈMIQUES 
 
4.1. Publicacions 

 

 El derecho a decidir. La vía catalana. Tafalla: Editorial Txalaparta, 2017. [2018, segona 
edició] 
 

  “The Right to Decide: A Right of the 21st Century”. A Peter A. Kraus i Joan Vergés (ed.) 
The Catalan Process. Sovereignty, Self-Determination and Democracy in the 21st 
Century. Generalitat de Catalunya: IEA, 2017. 
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 “Conclusions del cicle de debats sobre Processos constituents al món: Deliberació i 
participació per a l’elaboració d’una constitució”. A Els processos constituents al món. 
Experiències internacionals en democràcia deliberativa. Idees, 44. Barcelona: Centre 
d’Estudis de Temes Contemporanis, 2017. 
 

 Els processos constituents al món. Experiències internacionals en democràcia 
deliberativa. (Editor) Idees, 44. Barcelona: Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, 
2017. 

 

 Referèndums. Una inmersión rápida. Barcelona: Editorial Tibidabo, 2017. 
 

 Dret a decidir: de Catalunya al món. L’autodeterminació al segle XXI. Barcelona: 
autoeditat, 2017. 
 

 Qui té dret a votar? i altres assumptes polèmics sobre els referèndums de secessió (amb 
Ivan Serrano i Joan Vergés). Girona: Càtedra Ferrater Mora. 2017. [Trad. Who is entitled 
to vote? and other controversial issues surrounding secession referendums. Girona: 
Càtedra Ferrater Mora. 2017] 
 

 “La acción colectiva”. A Barreda, M. i Leticia Ruiz (coord.) Análisis de la política. 
Enfoques y herramientas de la ciencia política. Barcelona: Huygens Ed., 2016. 
 

 El derecho a decidir. Teoría y práctica de un nuevo derecho (amb Mercè Barceló, Mercè 
Corretja, Alfonso González Bondia i Josep M. Vilajosana). Barcelona:  Ed. Atelier, 2015. 

 

 “Cap a la III República? Les arrels democràtiques d'un nou estat: dret a decidir i procés 
constituent”. A La llavor de la llibertat. La segona República a Catalunya. Barcelona: Ara 
Llibres, 2015. 

 

  “A 'right to decide'? On the normative basis of a political principle and its application to 
the Catalan case”. A K-J Nagel y S. Rixen (eds.) Catalonia in Spain and Europe. Is there a 
way to independence? Baden-Baden: Nomos, 2015. 

 

 “’Dret a decidir?’ Sobre les bases normatives d’un nou principi polític i la seva aplicació 
al cas català”, Fòrum sobre el Dret a Decidir (II). Els drets de les minories. La construcció 
jurídica i política del dret a decidir. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, IEA 94, 
2015. 

 

 Presentació del monogràfic en línia “L'elaboració democràtica de la Constitució: Com? 
Per què?”.  (co-editor amb Jordi Pacheco). Àmbits de Política i Societat, 2015. 

 

 “Crònica de l'inici d'un (possible) procés constituent”. A Àmbits de Política i Societat, 
2015. 

 

 Qualitat democràtica per a un nou estat (dir.) Barcelona: Fundació Irla, 2014. [Trad. A 
quality democracy for a new state. Brussel·les: Centre Maurits Coppieters, 2015] 
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 “El rol essencial dels mitjans (i els periodistes) en les democràcies d'audiències”. La 
comunicació i la regeneració democràtica i política. Barcelona: ACCIEP-Generalitat de 
Catalunya, 2014.  

 

 “A Catalan perspective: franchise in a forbidden referendum”. A Independence 
Referendums: Who Should Vote and Who Should be Offered Citizenship? European 
University Institute Working Papers, RSCAS 2014/90 (p. 19-22), 2014. 

 

 “El dret a decidir”. Àmbits de Política i Societat (monogràfic en linia), Barcelona: Col·legi 
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 2013 

 

 Presentació del monogràfic en línia “El dret a decidir” (editor), Àmbits de Política i 
Societat, 2013. 

 

 “Democràcia i nació al segle xxi”. A Àmbits de Política i Societat, 2013. 
 

 “Participació de futur. Vitamines participatives per a la crisi de representació”. Clivatge, 
2. (Observatori del Conflicte Social, Universitat de Barcelona). 2013. 

 

 “Del dret a l'autodeterminació al dret a decidir. Un possible canvi de paradigma en la 
reivindicació dels drets de les nacions sense estat”. Quaderns de Recerca, 4 
(novembre). Centre Unesco de Catalunya (Unescocat), 2011. 

 

 “Marco cultural de referencia y participación electoral en Cataluña” (amb Xavier 
Fernández). Revista Española de Ciencia Política, 23, 2010. 

 

 “New states in Europe?”. Catalan International View, 7, 2010. 
 

 “Noves estatalitats i processos de sobirania”. (Director). Idees, 33. Centre d'Estudis de 
Temes Contemporanis, 2010. 

 

 “Processos de sobirania. L'estat de la qüestió en la literatura acadèmica” (amb Marc 
Sanjaume i Ivan Serrano). Idees, 33. Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, 2010. 

 

 “Abstenció a Catalunya: una qüestió de marc cognitiu” (amb Xavier Fernández), Eines, 
9, 2009. 

 

 Análisis de experiencias de democracia directa en el ámbito internacional (1995-2007) 
(director amb Ferran Requejo). Oñati: IVAP, 2009. 

 

 L'èxit dels partits. Estudi comparatiu sobre partits polítics amb experiències d'èxit (amb 
Yanina Welp). Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, 2008. 

 

 “Autoridad, valores y política”. A La autoridad revisitada. José Olives (coord.). 
Barcelona: Prohom Edicions, 2005. 
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 “Democràcia". A Idees. Revista de temes contemporanis, 20 (“Assignatures pendents. 
La incòmode herència del segle XX”): 7-26, 2003. 

 

 "Cuando el abogado es culpable y el acusado inocente: por qué los argumentos 
habituales de defensa de la teoría de la elección racional no resultan convincentes para 
un realista científico", Revista Española de Ciencia Política, 7 (octubre), 2003. 

 

 Coordinador (secretari científic) i coredactor de l'informe final de la Convenció catalana 
per al debat sobre el futur de la Unió Europea encarregat pel Parlament de Catalunya. 
2002-2003. 

 

 Editor del llibre de text Reptes actuals de la política, Ediuoc, 2003. 
 

 “Les polítiques públiques: l'esfera privada i l'esfera pública. Per què són necessàries les 
polítiques públiques?”. A Grau, M. (ed.), Anàlisi de Polítiques Públiques, Ediuoc, 
Barcelon, 2002. 

 

 “La definició del problema”. A Grau, M. (ed.), Anàlisi de Polítiques Públiques, Ediuoc, 
Barcelona, 2002. 

 

 Realismo científico y teoría de la elección racional. Cómo y por qué un realista debería 
defender la teoría de la elección racional. Tesis doctoral, 2001. 

 

 Realism in the social sciences. An attempt to define a realist position in the social 
sciences. Tesina del master en Filosofia de les Ciències socials (Dept. De Filosofia, Lògica 
i Mètode Científic), 1997. 

 

 "El estado del sindicalismo o el sindicalismo de Estado", Claves de Razón Práctica,  39 
(gener/febrer), 1994. 

 

 “L’acció sindical des de la perspectiva aportada per les teories de l’acció col·lectiva”. 
Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1993. 

 
 
4.2. Estades de recerca 
 

 Departaments de Government i Filosofia. Harvard University (EUA). 1996 
 

 
4.3. Participació en congressos 
 

  14th IOPD Conference (International Observatory of Participatory Democracy). Canoas 
(Brasil). Ponència: “Construyendo el futuro de la democracia participativa”. Juny 2014 
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 Catalonia in Spain and Europe – Is There a Way to Independence?. Universität Bayreuth 
(Germany). Ponència: “A 'right to decide'? On the normative basis of a political principle 
and its application to the Catalan case”. May 2014  

 

 Diversity and Democracy. University College Dublin. Ponència: “Referendums in the 
context of Western multinational democracies”. Juny 2013  

 

 “+ Democracia”. 2º Congreso de Análisis Político Crítico. Universidad del País Vasco 
(UPV-EHU). Ponència: "Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir.” 
Novembre 2012  

 

 38th Joint Sessions of Workshops. European Consortium of Political Research. Münster. 
Ponència: “Electoral participation and cultural integration in Catalonia and the Region 
of Madrid”. 2010 

 

 IX Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política. Málaga. Ponència: “Marco 
cultural de referencia y participación electoral en Cataluña” (amb Xavier Fernández). 
2009 

 

 V Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política. Tenerife. Ponència: "Cuando 
el abogado es culpable y el acusado inocente: por qué los argumentos habituales de 
defensa de la teoría de la elección racional no resultan convincentes para un realista 
científico". 2001 

 
 
 
5. ALTRES PUBLICACIONS 
 
5.1. Llibres 
 

 La indepedencia de Cataluña explicada a mis amigos españoles. Treinta tópicos sobre la 
indepedencia catalana. Barcelona: RBA, 2014. 

 

 Revolució sense enenics (amb Daniel Gabarró). Lleida: Boira Editorial, 2013. 
 
 
5.2. Articles (premsa) 
 
Col·laborador habitual al diari Ara. He publicat a El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, 
Deia, El Punt-Avui, Tribuna.cat, Ctxt. 
 
 
 
 
 
 



 9 

6. ALTRES EXPERIÈNCIES LABORALS I ASSOCIATIVES 
 
 

 6.1 Laboral 
 

 Col·laborador de les Fundacions CATDEM (2015) i Irla (2014). 
 

 Fundador de la productora de documentals Más allá films (www.masallafilms.com). 
2006 

 

 Guionista i realitzador del documental de temàtica social: Sant Pere malgrat tot,  sobre 
les transformacions socials dels barris de Sant Pere i Santa Caterina (Barcelona), 2004. 
Productor i coguionista dels documentals de temàtica sociofilosòfica: “Las buenas 
personas” (2005), “Manual del soso crónico” (2006). 

 
 
 
 
6.2. Món associatiu i compromís ciutadà 
 
 

 Promotor i portaveu de Reinicia Catalunya. www.reiniciacatalunya.cat. 2015-16. 
 

 Fundador del Grup Promotor per a la Convenció Constitucional (GPCC). 2014 
 

 Soci fundador de la cooperativa de consum responsable Estèvia (Poblenou – 
Barcelona). 2011 

 

 President de l'Associació Catalana de Professionals (www.acp.cat). 2007- 2010 
 

 Membre fundador i President de la Plataforma pel Dret de Decidir. 2006-2008 
 

 Corresponsable de la campanya de recollida de signatures Decideixo Decidir. 2008 
 

 Coresponsable de la segona i tercera edició de la Jornada Generacional d'Economia 
celebrada a ESADE. 2008 i 2009 

 

 Coorganitzador de la Campanya en favor d'un aeroport intercontinental (ACP). 2006 
 

 Redactor i dissenyador de la Campanya “No al Tractat Constitucional”. Òmnium 
Cultural. 2005 

 

 Observador de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) a les 
primeres eleccions a Bòsnia-Hercegovina; setembre de 1996 

 

http://www.masallafilms.com/
http://www.reiniciacatalunya.cat/
http://www.acp.cat/
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 Monitor voluntari de temps de lleure i reforç escolar al Casal d'Infants del Raval 
(Barcelona); 1997-1999 

 

 Coordinador del seminari sobre teoria política i anàlisi social Les reflexions d'Avinyó, 
AJEC, gener-maig de 1994 

 
 
 


