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1. Fitxa: nom i dos cognoms 
 

 

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

Grau en Geografia i Ordenació del territori a la UAB 
 
3. Per què vas triar aquest Màster? 

Per seguir vinculat a la universitat i ampliar els meus coneixements en l’estudi i comprensió 
del territorio. 
 
4. Fent el Màster ha millorat el teu perfil professional? Què t’ha aportat de nou que no 
tenies abans (coneixements, habilitats, competències...)? 

M’ha ajudat a millorar les meves capacitats analítiques i d’estudi del territori, el planejament i 
l’urbanisme. 
 
5. Com valores  la relació qualitat/preu d’aquest màster? 
Molt negativament, considero que tots els estudis de màster tenen uns preus desorbitats que 

no s’adeqüen a  la relació feina de l’estudiant/coneixements rebuts, i el METIP no n’està 

exempt. La rigidesa del programa i la poca oferta d’optatives i l’obligatorietat de cursar 

assignatures que no responen a les necessitats dels estudiants, fan que aquests perdin la 

motivació i es vegin avesats a seguir amb el programa per compromís econòmic. 
 
6. Per què podries recomanar aquest Màster? 
El recomanaria per la gran tasca que es du a terme durant el primer semestre en matèria 
de planificació i redacció d’un projecte amb tot el compendi d’iniciatives que han de pensar 
els estudiants. Tot i això, la falta de repercussió real de les iniciatives proposades i 
pensades pels estudiants fa que l’únic rèdit que s’obtingui és el de conèixer el 
procediment. 
Recomanaria aquest màster també per l’oportunitat de poder fer pràctiques en diferents 
empreses i entitats relacionades amb l’àmbit d’estudi. Malgrat tot, trobo que aquesta 
potencialitat de fer les pràctiques queda completament devaluada pel poc reconeixement 
econòmic d’aquestes. A sobre el fet que estudiants amb un elevat nivell d’instrucció com 
es suposa als que estem cursant màsters ens veiem relegats a treballar absolutament de 
manera gratuïta esdevé un gran handicap en la nostra consideració i motivació com a 
professionals. 

 

Nom: Àlex Cubells i Barrufet 

Edat: 24 anys 

Lloc d’origen: Barcelona 

Anys que vas cursar el Màster: 2 0 1 6 - 2 0 1 8  

Lloc de feina actual: Analista Cartogràfic a l’AMB i Secretari tècnic de la 

Societat Catalana d’Ordenació del Territori 
Xarxes socials: alex_barrufas (Instagram) i @LeBarru (Twitter) 


