Laura Giménez Gual

FORMACIÓ







Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB.
Estudis de Doctorat de Sociologia, 24 crèdits completats, equivalents a 240 hores
lectives
Postgrau de Treball Corporal Integratiu (INEFC).
Diplomada en Reeducació Corporal Funcional.
Certificada en Creative Solving Problem per la Creative Education Foundation.
Formació en Coaching Professional per l’Institut Gestalt (Programa ACSTH de la
International Coach Federation).

SITUACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL
Actualment i des del març de 2015 estic impulsant i liderant dos projectes professionals en
xarxa en l’àmbit de l’acompanyament i la formació vivencial per a persones, col·lectius i
organitzacions: www.lauragimenezgual.com i www.desdelcos.com.
A banda sóc Professora Associada a la Universitat de Vic, a la Facultat de Ciències de la Salut i el
Benestar

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

FUNCIÓ PÚBLICA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
Servei de Suport Municipal, Gerència de Serveis d’Educació Diputació de Barcelona. Des
de setembre 2013 fins març 2015: Tècnica Superior d’Educació.
Oficina de Participació Ciutadana, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania. Des de
setembre 2006 fins 2013: Tècnica Superior Especialista en Participació Ciutadana.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ


INSTITUT DE GOVERN I POLÍTIQUES PÚBLIQUES, Univestitat Autònoma de
Barcelona.
Des de l’any 2001 fins el 2006, ocupant, bàsicament, dos llocs de treball en l’àmbit directiu:
 Coordinadora de Recerca: coordinació general de l’activitat i els equips de recerca
de l’Institut.
 Coordinadora de l’Escola de Polítiques Socials i Urbanes, centre de formació i
recerca participativa de l’IGOP, en el moment de la seva fundació.
 Co-coordinadora del Màster en Polítiques Socials i Comunitàries, en la seva
primera edició.



CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (CNJC). Directora de
programes: direcció, coordinació i gestió dels projectes i programes realitzats pel CNJC.
Des del 1999 al 2001.



COL.LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA DE
CATALUNYA. Gener de 1996-octubre de 1998:
Co-directora des de la seva fundació de la revista Àmbits de Política i Societat: Funcions
de direcció, que abracen tot el procés d’elaboració de la revista (coordinació, producció,
redacció, distribució i gestió econòmica).

DOCÈNCIA
Docència universitària:


Universitat de Vic. Professora Associada a la Facultat de Ciències de la
Salut i el Benestar. Docent de les assignatures:
o Cultura, societat i salut
o Elaboració de Projectes II
o Acompanyament i mètode biogràfic
o Tutorització de TFG



Màster de Recerca en Salut, Unviersitat de Lleida i Universitat de Vic.
Docent de l’assignatura “Anàlisi de dades qualitatives”



Postgrado de Experto en Juventud y Sociedad, UNED. Docent de
l’assignatura “Las políticas de juventud como políticas públicas”. Cursos
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009



Docent a càrrec de la sessió “Les polítiques de joventut en el marc
d’atenció a les persones”. Postgrau en Polítiques de Joventut de la
Universitat de Lleida y la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya. Gener 2003



Docent en el curs “Aprender a ser ciudadano en la Europa del s.XXI”

Cursos de Verano 2002 El Escorial. Universidad Complutense de
Madrid. Juliol 2002:


Docent de pràctiques de l’assignatura de “Sociologia” Universitat Ramon
Llull, Relacions Laborals. Curs 2001-2002

Accions formatives vinculades al coaching:












Comunicació en salut, Universitat de Vic i Fundació Grífols, Càtedra de
bioètica. 4 hores.
Comunicació empática i escolta activa, formadora externa de la
Diputació de Barcelona. Formacions de 20 hores.
Eines per als educadors/es del segle XXI, formació de 30 hores
reconeguda pel Departament d’Ensenyament.
Coaching per als Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
de maig a novembre de 2016
L‘art de l’escolta activa i creativa, taller de 5 hores, 3 edicions
realitzades a Sant Joan de Mediona, a Vilafranca del Penedès i a Olinda
(Brasil), 2016.
Emocionem-nos! Taller d’emocions per a alumnes d’infantil i primària,
Escola Virolai, Puigdàlber, 5 edicions
Cos i moviment en els processos de coaching, Recife (Brasil), taller de
4 hores, agost de 2016
Cos i moviment en els processos de desenvolupament personal,
taller de 3 hores Recife (Brasil), agost de 2016
Cap a una vida en plenitud: introducció al coaching. Tallers impartits a
Igualada i a Martorell
Cohesió de grup i emocions a l’aula a través del teatre i el moviment.
Escola El Montnegre, grup de 5è de primària, Sant Celoni. Taller de 20h,
novembre 2015
Taller per a educadors: “Lideratge creatiu a l’aula”, setembre 2015

Altres experiències docents:


Docent del curs “Polítiques de benestar i polítiques de joventut”. Escola
d’Administració Pública de Catalunya. Març i abril 2008



Formació sobre Participació Ciutadana per a tècnics municipals de
joventut del Vallès Oriental, Oficina Pla Jove, Diputació de Barcelona
Coordinació i docència del programa de formació de 16 hores. Març-abril
2006:



Formació sobre “Processos Participatius”, Consell Comarcal del Bages
Docent a càrrec de la sessió formativa dirigida als tècnics municipals del
Bages. Novembre 2003



Seminari Participacció, Secretaria General de Joventut, Generalitat de
Catalunya. Docent a càrrec de les sessions “Introducció al concepte de

participació” i “La creació de processos locals de participació amb joves”.
Novembre 2003


Ponència marc “Les polítiques de joventut a Catalunya: polítiques
residuals per a qüestions perifèriques?” 3er Congrés de la Joventut de
Catalunya, Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya i CNJC. Novembre 2002

RECERCA
En relació amb la recerca, la meva experiència se centra en les polítiques socials, pivotant
bàsicament entorn els següents camps:




Exclusió social
Polítiques de joventut
Gènere

1. Institut de Govern i Polítiques Públiques,UAB. 2001-2004:
 Direcció del projecte de recerca-acció participativa “La realitat juvenil a Blanes”,
realitzada en conveni amb l’Ajuntament de Blanes
 Participació en la recerca “Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat
espanyola i europea”, realitzada en conveni amb la Fundació La Caixa
 Direcció de la recerca “Perfils i trajectòries d’exclusió social urbana”, realitzada en
conveni con la Fundació Un Sol Món.
 Participació en la recerca “Gènere i Moviments Socials. Una mirada a la participació
de les dones en la Plataforma en Defensa de l’Ebre”.
 Coordinació de la recerca “Un paso más hacia la inclusión social. Generación de
conocimiento, políticas y prácticas para la inclusión social”, realitzada en conveni
amb la Plataforma de ONGs de Acción Social de España.
 Direcció de l’equip sociològic de la recerca "Exclusión social y nuevas políticas para
la inclusión", sota la direcció de Joan Subirats. Investigació conveniada amb l’Institut
d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya i el Banc BBVA.
 Coordinació y realització de la investigació "Joventut, territori i ciutadania", en conveni
amb l’Oficina Pla Jove de la Diputació de Barcelona.
2. Fundació Jaume Bofill, 1999-2001



Realització de l’Informe Percepció externa sobre el present i futur de la Fundació
Jaume Bofill amb l’objectiu d’aportar perspectives i possibles orientacions de futur de la
pròpia fundació
Realització de l’Avaluació de les experiències de participació ciutadana (“Consells
Ciutadans”) realitzades en els municipis de Rubí, Corbera i Montornès: Impacte dels
Consells Ciutadans de Rubí, Corbera de Llobregat i Montornès del Vallès entre els
participants

3. Col.legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya,
1998:



Realització de l’estudi: “La Recerca Social a l’Administració Local” impulsat pel
Col.legi i finançada per la Fundació Jaume Bofill.
Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, 1997
Realització de la recerca: “Necessitats i demandes para la defensa del dret a la
igualtat social”, dirigida por Salvador Cardús. Recerca prèvia d’orientació per a la
creació de l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona

4. Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, 1996
Col.laboració en la recerca: “Estado del Bienestar y Desigualdades de Género”., dirigida
por Anna Alabart, Cristina Carrasco i Maite Montagut.

PUBLICACIONS
1. Eva Alfama, Neus Miró (coord.), Laura Giménez, Robert González, Marc Martí, Anna
Obradors (2005) : Dones en moviment. Una anàlisi de gènere de la lluita en defensa de
l’Ebre, Valls, Cossetània Edicions, Col.lecció Antines, núm.10
2. Joan Subirats (dir), Clara Riba, Laura Giménez, Anna Obradors et al. (2004): Pobreza y
exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea, Barcelona, Fundació La
Caixa, Col.Estudios Sociales, nª16
3. Joan Subirats (dir), Marta Fernández, Aina Gallego, Laura Giménez, Gemma Jaumandreu,
Anna Obradors (2005): Perfils d’exclusió social urbana a Catalunya. Una aproximació
qualitativa, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona
4. Giménez, Laura (2004): “Las políticas de juventud: hacia unas políticas
emancipatorias”, en Benedicto, J y Morán, L. (eds.), Aprendiendo a ser ciudadanos.
Experiencias sociales y construcción de la ciudadanía entre los jóvenes, Madrid, INJUVE.
5. IGOP (2003): Un paso más hacia la inclusión social. Generación de conocimiento,
políticas y prácticas para la inclusión social, Madrid, Plataforma de ONGs de Acción
Social de España.
6. Giménez, L., Llopart, I. (2002): Per a una nova etapa en polítiques de joventut, Fundació
Nous Horitzons, Col.lecció El pensament i l’Acció, núm.5, Barcelona.
7. Giménez, L.; Gomà, R.; Llopart, I. (coord..) (2002): Joventut, territori i ciutadania,
Diputació de Barcelona, Oficina Pla Jove
8. Giménez, Laura (2001): "Sistematització de les aportacions efectuades en el marc del
Seminari sobre el tercer sector", a Giménez, Laura (coord.); Gomà, Ricard; Subirats, Joan;
Seminari sobre el tercer sector, Secretaria General de Joventut, Col.lecció Espais de reflexió,
núm. 5.

9. Giménez, Laura (dir) (2001): L’associacionisme i la participació estudiantil a les
universitats de Catalunya, Barcelona, CNJC , Col.lecció “Xarxa Jove”.
10. Blanco, I; Giménez, L. y Pineda, L. (2000): "Estudi d'avaluació dels consells ciutadans.
Una flor no fa estiu", a Jordi Sànchez (coord.) Participació ciutadana i govern local: els
Consells Ciutadans, Barcelona, Editorial Mediterrània, Col.lecció Polítiques núm.28.
11. Giménez, Laura (2000): Necessitats i demandes per a la defensa del dret a la igualtat
social, Regidoria de Drets Civils, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
12. Giménez, L. y Pineda, L. (2000): La recerca social a l'administració local, Fundació

Jaume Bofill, Col.lecció Finestra Oberta, núm.15, Barcelona.

