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1. Fitxa: Montserrat Luque Garrofé 
 

 

 Edat: 39 

 Lloc d’origen: Barcelona 
 Anys que vas cursar el Màster: curs 2012-13 
 Itinerari Màster: Ordenació del territori 
 Lloc de feina actual: Estudiant de Doctorat al Departament 

de Geografia a la UAB 
 Xarxes socials: Twitter: @MontseLuqueG; Linkedin: 

Montse Luque Garrofé 

 
 

2.  Quina formació prèvia tenies i on la vas rebre?  
Llicenciatura de Geografia a la UAB, en la modalitat xarxa. 
 
3. Per què vas triar aquest Màster (METiP-OT; METiP-Demo)?  
Pel meu interès en l’estudi del territori i les transformacions a les que està sotmès. I, 
sobretot pel fet de fer-se al Departament de Geografia de la UAB, que compta amb un 
bon professorat i bones instal·lacions. 
 
4. Fent el Màster ha millorat el teu perfil professional? Què t’ha aportat de nou que no 
tenies abans (coneixements, habilitats, competències...)?  
I tant, crec que si! Personalment a l’haver estudiat la llicenciatura en xarxa, fer el màster 
presencial em donava la possibilitat d’assistir a classe i interactuar amb el professorat i 
l’alumnat d’una manera més directa. Un aspecte que destacaria molt positivament del 
màster va ser el treball en grup, tot i que hi hagi moments difícils, crec que va ser una 
experiència molt enriquidora tant a nivell acadèmic com personal que ens aporta 
habilitats per al món laboral. 
Cursar el màster em va obrir les portes cap al doctorat en geografia que estic fent 
actualment. 
 
5. Com valores la relació qualitat preu d’aquest màster?  
Abans de fer el màster ho vaig estar valorant molt perquè és cert, són forces diners i en 
aquell moment no sabia què m’aportaria. Però la decisió va ser encertada, l’esforç va 
valer la pena. Crec que, en el context econòmic que vivim, és necessari que hi hagi una 
dotació econòmica més important de beques per a estudiar màsters per a persones en 
situació d’atur o amb dificultats econòmiques que necessiten millorar el seu currículum 
per tal d’iniciar-se o tornar a incorporar-se al món laboral. 
 
6. Per què podries recomanar aquest Màster?  
Recomanaria aquest Màster a totes aquelles persones amb ganes d’aprofundir en el 
coneixement del territori des d’una visió holística ja que les diferents matèries ens 
aporten mirades diferents i complementàries. Alhora crec que la combinació de treball 
de camp, treball teòric i pràctic a l’aula, treball en grup i treball de recerca individual 
ofereix un conjunt molt complert i enriquidor. En definitiva, cursar el METIP ha estat un 
experiència molt positiva! 

https://twitter.com/MontseLuqueG

