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1. Fitxa: Eva Pulido Melcón 

 

 

Nom: Eva  

Edat: 23 

Lloc d’origen: Barcelona 

Anys que vas cursar el Màster: 2 0 1 7 — 2 0 1 8  

Lloc de feina actual: Generalitat de Catalunya 
 

 

 

2. Quina formació prèvia tenies i on la vas rebre?  

Prèviament vaig cursar el grau en Geografia i Ordenació del Territori a la mateixa UAB. 

 

3. Per què vas triar aquest Màster? 

Vaig triar el màster en Estudis Territorials i de la Població, en primer lloc perquè la meva 

experiència a l'Autònoma va ser molt positiva al llarg del grau. En segon lloc, el vaig triar per 

la guia docent que l'estructura ja que les assignatures tracten tant els factors interns com 

externs del territori, aplicats a un cas pràctic, la realització d'un Pla Especial de Millora 

Urbana (PEMU) que actualment és una figura de plantejament, penso, necessària i útil per 

repensar el territori a escala local. I, finalment, el cos de professors que l'imparteix va ser el 

que em va fer decidir-me. 

 

4. Fent el Màster ha millorat el teu perfil professional? Què t’ha aportat de nou que no 

tenies abans (coneixements, habilitats, competències...)? 

És clar. Aquest màster m’ha aportat habilitats per treballar en equip i m’ha permès 

compartir el treball amb persones de disciplines diferents a la meva. A més de 

l’aprenentatge i inici d’experiència que suposa redactar un PEMU d’un territori concret i 

real.  

 

5. Com valores la relació qualitat/preu d’aquest màster ? 

Actualment no es pot considerar que un màster sigui barat, però és important que t'aporti 

habilitats, coneixement i que inciti a qüestionar-te coses sobre el territori que t’envolta, tal 

com fa aquest. A més a més, potencia la visió crítica en l’estudi del territori que ens envolta 

i propicia treballar amb persones de diferents disciplines. 

 

6. Per què podries recomanar aquest Màster? 

Podria recomanar el màster per la doble vessant que presenta: l’aplicada en l’àmbit de la 

planificació i l’orientada a l’àmbit de la recerca acadèmica. Penso que aquest programa pot 

satisfer les necessitats que es tenen en acabar el Grau. El plantejament del màster també 

pot ser d’interès per persones amb formacions diferents de la geografia. 


