VANESSA MAXÉ NAVARRO
FORMACIÓ
1998 │ Llicenciatura de Sociologia a la Universitat de Barcelona (UB)
2014 │ Programa Estàrter, emprenedoria col·lectiva i iniciatives transformadores. IGOPUniversitat Autònoma de Barcelona
2011 │ Postgrau de Desenvolupament del Talent a les Organitzacions. IL3- UB
2003 │ Postgrau d’Enginyeria de la Formació. Universitat Politècnica de Catalunya (UPF)
2000 │ Postgrau d’Agent de Desenvolupament Internacional. Setem Catalunya - UPF

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
01/2003 - 07/2015 │ Cap de l’àrea de formació i millora de l’ocupabilitat
Col·legi Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
-

-

-

Disseny, planificació i coordinació de projectes per l’assoliment i millora de
competències professionals: màsters, postgraus i cursos universitaris d’especialització;
programes adreçats a treballadors/res desocupats/des, pel foment de la creació d’empreses
i projectes innovadors/experimentals finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya; altres
tipus d’accions formatives i divulgatives de l’àmbit de les Ciències Polítiques i la Sociologia
(cursos, jornades, seminaris, conferències)
Disseny, planificació i coordinació de projectes de formació a mida adreçats a càrrecs
electes i personal tècnic d’institucions i organismes públics i entitats: detecció de necessitats
formatives, definició de competències, proposta tècnica, metodològica i econòmica.
Creació i organització de xarxes d’experts de l’àmbit acadèmic, institucions i organismes
públics, professionals independents i d’altres del sector de les ciències socials.
Interlocució i establiment de contactes amb tercers (administracions públiques,
institucions i organismes, entitats del tercer sector social).

01/2000 – 12/2002 │ Tècnica de formació
Col·legi Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
-

Coordinació i gestió de cursos de formació professional ocupacional per aturats de la
Generalitat de Catalunya, i per a treballadors de la Fundació Tripartita (FORCEM).
Assessorament i orientació laboral del Servei Català de Col·locació.

01/2000 – 01/2003 │

-

Disseny i realització de projectes d’investigació social sobre moviments socials,
desenvolupament econòmic local, participació ciutadana, etc.
Membre del Grup d’Anàlisi d’Acció Col·lectiva i Moviments Socials

01/2000 – 01/2002 │

-

Investigadora social
Associació Catalana de Sociologia- Institut d’Estudis Catalans

Investigadora social (pràctiques)
Centre de Recerca per la Informació al Consum (CRIC)
Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC)

Redactora d’articles sobre consum responsable a la revista Opcions
Tasques de suport en el disseny de projectes
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COL·LABORACIONS AMB ENTITATS SOCIALS
2014-2015
2010-2013
2010-2013
2009-2011

│
│
│
│

2009-2014 │

Membre de la comissió d’organització interna de Barcelona en Comú
Vocal de la Junta de Govern de l’Associació Catalana de Sociologia (IEC)
Membre de l’equip editorial de la Revista Catalana de Sociologia
Membre del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona
Inclusiva en representació del COLPIS
Membre de la Comissió Assessora de Formació de l’Associació Catalana de
Polítiques de Joventut (ACPJ).

PUBLICACIONS
-

La promoció econòmica dels territoris: estratègies per al desenvolupament local (Maxé
V. i Muñoz A.), núm. 43 de la Revista Eines (Fundació Josep Irla), març 2011.

-

Manual per a la gestió de polítiques de promoció econòmica i desenvolupament local
(coord. Maxé V. i Muñoz A.). Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, desembre
de 2010.

-

Evolució, reptes i necessitats de la formació de sociòlegs i politòlegs núm. 42 de la
Revista Àmbits de Política i Societat, desembre 2009.

-

El moviment internacional de l’aigua. Per una nova cultura de l’aigua, número 88 de la
Revista DCIDOB, desembre de 2003.

-

El Pla Hidrològic Nacional i la resposta ciutadana, ponència presentada en el IV Congrés
Català de Sociologia, abril de 2003.

-

La lluita per l’Ebre. El moviment social contra el Pla Hidrològic Nacional (dir. Pont Vidal,
J.) Editorial Mediterrània, desembre de 2002.

-

Qui governa Europa? L’ERT, el grup de pressió més influent de la Unió Europea i La
porta giratòria (Maxé V. i Miró X), número 2 i 3 de la revista Opcions, abril i juny 2002.

IDIOMES

INFORMÀTICA

Català: Llengua materna (Nivell C)
Castellà: Llengua materna
Francès: Nivell mig (Certificat Superior d’Aptitud EOI)
Anglès: Nivell mig

MS Office: nivell superior
Usuària d’eines de treball col·laboratiu
2.0
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