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Presentació 

En les pàgines següents podreu veure les activitats del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya realitzades el 2013. 
Responen a les línies estratègiques que, de fet, són els compromisos que va assumir la junta de govern per a aquest 
mandat.  
 

Estem perseguint una dèria, la de prioritzar les actuacions sobre ocupabilitat. Aquestes responen a la necessitat de 
facilitar eines i recursos als col·legiats i col·legiades que volen accedir al mercat laboral o seguir el seu itinerari 
professional. Com exemple, només fer constar que s’han publicitat 199 ofertes laborals específiques. L’objectiu és ser 
útil i s’han fet passes endavant en aquest sentit.  
 

L’oferta de formació ha estat actualitzada, variada, de bona qualitat i també útil en el sentit que enforteix el teixit de 
coneixements i habilitats de qui se’n beneficia.  
 

Què més hem fet? Propiciar la difusió del coneixement propi i el debat sobre a l’actualitat política i social. La revista 
Àmbits de Política i Societat, en versió digital des de l’inici de 2013, ha tractat temes com “El dret a decidir”, “Temps 
d’innovació social” i “La participació democrítica” i ha superat totes les expectatives pel que fa a la quantitat de visites 
(19.340). Les trobades presencials, el Twitter (@ColpisCat amb 1.400 seguidors), el Facebook (amb 1.500 membres) i el 
nostre web (colpis.cat amb 79.904 visites) han contribuït ha propiciar l’intercanvi de coneixement generat enguany i 
l’agenda d’esdeveniments d’interès per sociòlegs i politòlegs. El 2013 aquests mitjans digitals han diversificat la 
participació i al mateix temps l’han incentivada.   
 

Com ho fem? Amb l’esforç de la junta de govern i de l’equip de professionals del Col·legi, amb la col·laboració 
d’institucions i entitats del nostre sector, amb la contribució dels professors/es dels nostres cursos i els articulistes de la 
nostra revista, amb les persones que conformen la nostra xarxa (3.000 subscriptors) i amb tots vosaltres, col·legiats i 
col·legiades.  
 

A la tardor de 2014 celebrarem el 25è aniversari.  Seguim fent Col·legi.  
 
Anna Parés i Rifà 
Degana 
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EL COL·LEGI  EN IMATGES  

Taller de LinkedIn a la seu del Col·legi Taula sobre l’Estat del Benestar amb la 
sectorial d’Acció Social de l’Associació 
Intercol·legial 

Assemblea General del Col·legi 

Jornada sobre mediació al Col·legi de Psicòlegs 
de Catalunya 

Presentació del Col·legi als futurs llicenciats de 
la UdG 

Debat postelectoral de les eleccions alemanyes 
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PE L1  

Generació de 

complicitats  

amb la societat i 

les institucions 

 

 
Amb aquesta línia estratègica el Col·legi pretén consolidar la bona imatge dels 
professionals de la Ciència Política i la Sociologia així com de la seva funció 
social, tot treballant per enfortir les relacions i millorar l’encaix amb l’entorn 
territorial, social i institucional. 

 



 

Societat i moviments socials  
 

• El Col·legi signa el Pacte per a la Infància i l’Adolescència a Catalunya.  
• El Col·legi és una de les oficines de coordinació territorial on es recullen signatures a favor 
de la Iniciativa Legislativa Popular per a la proposició de llei de regulació de la dació en 
pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social. Es van recollir 195 
signatures. 
• Ens adherim al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.  
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PE L1  

Generació de 

complicitats 

amb la societat i 

les institucions 

 

Internacional 
 

• Ens adherim a la Declaració del Dia d’Europa 2013 
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PE L1  

Generació de 

complicitats amb 

la societat i 

les institucions 

 

Col·legial 
•Signem un manifest contra les polítiques d’austeritat amb l’Associació Intercol·legial. 
 
 
 

Emprenedoria i sector privat 
• Col·laborem amb dues conferències al saló d’emprenedoria BizBarcelona: 'Tècniques innovadores per detectar tendències i 
noves necessitats', a càrrec de la col·legiada i sociòloga Emma Pivetta i Mel Solé, professora del Departament d'Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona. 



RELACIONS  INSTITUCIONALS 

Administració Pública Local 
• Ajuntament de Barcelona   
• Diputació de Barcelona  

 
Administració Pública Autonòmica 
• Departament de Governació i Relacions Institucionals  
• Departament de Presidència – Secretaria d’Afers Exteriors 
• Parlament de Catalunya 
• Servei d’Ocupació de Catalunya 

 
Administració Pública Europea  
• Oficina de la Comissió Europea a Barcelona 
• Parlament Europeu 

 
Entitats del sector públic 
• Institut Europeu de la Mediterrània 
• Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) 
• Patronat Catalunya Món  
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Universitats 
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
• Universitat de Barcelona (UB) 
• Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
• Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
• ESADE 
• IL3 – Universitat de Barcelona  (IL3-UB) 
• Institut d’Educació Contínua (IDEC-UPF) 
 

Col·legis Professionals 
• Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona 
• Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
• Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya 
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 
• Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
• Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya  
• Col·legi d’Advocats de Barcelona 
• Col·legi de Periodistes de Catalunya 
• Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos 
• Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid 
• Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 

Entitats del sector privat 
• Business Eumed 
 

 

RELACIONS  INSTITUCIONALS 

PE L1  

Generació de 

complicitats amb 

la societat i 

les institucions 

 



 Associacions, entitats I fundacions 
• Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia Polítiques (ACCIEP) 
• Associació Amics de la UAB  
• Associació Amics de la UNESCO de Barcelona 
• Associació Catalana de Sociologia 
• Associació Horitzó Europa  
• Ateneu Barcelonès  
• Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
• Fundació Carles Pi I Sunyer 
• Fundació Carta de la Pau 
• Fundació CIDOB 
• Fundació Jaume Bofill 
• Fundació Occitano-Catalana 
• Associació Intercol·legial: Anna Parés, degana del Col·legi, és vocal de la Junta 
   de la Intercol·legial i vocal a la comissió de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats.  
 
 

Altres 
• Participació en les convencions de signants i en processos participatius per a la renovació del  
  Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. 
• Participació al jurat del Premi Catalunya de Sociologia 2013. 
 
 

RELACIONS  INSTITUCIONALS 
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Generació de 

complicitats amb 

la societat i 

les institucions 

 



• Consell Municipal de Benestar Social – Ajuntament de Barcelona 

• Barcelona – Agenda 21 

• Associació Barcelona per a la Inclusió Social (ABAS) – Ajuntament de Barcelona 

• Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva – Ajuntament de Barcelona 

• Consell Municipal de Benestar Social. Grup de Gent Gran –Ajuntament de Barcelona 

• Taula per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya – Generalitat de Catalunya 

• Consell de Ciències Polítiques i de l’Administració a la Facultat de Dret de la UB 

• Consell Assessor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya 

• Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra 

• Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 2010-2013 – Departament de Benestar i Família 

• Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) 

• Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) 
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PE L1  

Generació de 
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RELACIONS  INSTITUCIONALS - REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL EN CONSELLS I TAULES 
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PE L2 

Reforç de l’ocupabilitat I 

la professionalització  

de les persones  

col·legiades 

 

L’objectiu d’aquesta línia estratègica és integrar dinàmiques formatives i 
mecanismes d’accés i adaptabilitat al món laboral per afrontar amb èxit les 
dificultats que presenta el canviant mercat de treball. 
 
En aquest sentit el Col·legi treballa per oferir formació i activitats sobre 
temes directament vinculats a determinats llocs de treball, per crear una 
xarxa professional on line, per reforçar serveis com el mentoring, el 
coaching o el networking, entre d’altres, a l’hora que continua 

desenvolupant l’observatori de la professió. 
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PE L2 

Reforç de l’ocupabilitat i 

la professionalització  

de les persones  

col·legiades 

 

Taules d’itineraris professionals  
 

Conduïdes per col·legiats i adreçada a col·legiats, els ponents expliquen la seva experiència 
professional i proporcionen eines i recursos de diversos sectors d’ocupació com la 
consultoria i l’emprenedoria; la gestió de projectes internacionals; la recerca aplicada; el 
Tercer Sector; les noves tecnologies; la participació ciutadana i el màrqueting polític. 
 
En aquest sentit, la tercera taula d’itineraris professionals va tenir lloc  el dia 7 de maig de 
2013, aquest cop per parlar sobre cooperació al desenvolupament, tercer sector i estudis 
socials i d'opinió.  
 

Orientacions laborals 
 

Al llarg de l’any 2013 vam realitzar 38 orientacions laborals individuals i personalitzades, en 
les quals es va analitzar el currículum vitae del col·legiat/da i se l’assessorava sobre una 
correcta realització d’aquest així com sobre les possibles sortides professionals de la persona 
col·legiada. 
 



Tallers d’ocupabilitat 

Organitzem quatre tallers d’ocupabilitat on donem claus per trobar feina i per reorientar la 
carrera professional: 

-“Com fer networking?” (20/05/2013), a càrrec de Miranda Wilkotz, consultora d’estratègia i 
operacions a Evoluciona_t  

- “Com utilitzar LinkedIn?” (22/06/2013), amb Georgina Dalmau, creadora de la consultoria 
Milimètric Màrketing. 

-“El blog: com utilitzar-lo per a crear la teva marca personal?” (09/10/2013), amb Susana 
González, creadora del bloc Sugoru sobre estratègia de negocis on comparteix la seva 
experiència i interessos en disseny, innovació i Internet.  

- “Fer xarxa: un valor diferencial en la teva recerca de feina” (20/11/2013), a càrrec de Rosaura 
Alastruey, fundadora de ProyectosTIC, iniciativa empresarial sorgida arran d’un viatge a Silicon 
Valley l’any 2004 especialitzada en la difusió del networking professional (ben fet) i les eines de 
la web 2.0. 
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Reforç de l’ocupabilitat I 

la professionalització  

de les persones  

col·legiades 

 

La Borsa de Treball del Col·legi és una eina amb la qual 
pretenem dinamitzar i vehicular el mercat laboral associat a la 
figura del sociòleg i el politòleg, posant en contacte les 
empreses, administracions públiques, entitats i institucions 
diverses amb els professionals especialitzats que cerquen per 
cobrir els seus llocs vacants. 

 
 

A QUI S'ADREÇA? 
Es tracta d'un servei gratuït que oferim tant als nostres 
col·legiats i col·legiades, per trobar feina, com a les empreses i 
resta d'entitats, per oferir-la.  

 

261 

310 

360 

240 

174 175 
199 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolució Borsa de Treball 2007-2013: 

Ofertes laborals publicades 
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PE L3 

Aposta per les tecnologies 

de la informació i 

la comunicació 

 

Des del Col·legi volem fer un ús més extensiu de les TIC’s i de les xarxes 
socials aprofitant les seves especialitats i la seva rellevància, buscant un 
major impacte de les actuacions del Col·legi. 
Per això, treballem diàriament per a una màxima difusió de la 
informació relacionada amb la professió, contribuïm a ampliar el 
coneixement de temàtiques pròpies i agilitzem el diàleg interactiu 
entre col·legiats i col·legiades.  
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Aposta per les tecnologies 

de la informació i  

la comunicació 
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Aposta per les tecnologies 

de la informació i  

la comunicació 

 

LA REVISTA  ÀMBITS  DE  POLÍTICA  I  SOCIETAT  

L’any 2012, després de 16 anys i 48 edicions, es va publicar el darrer número de la Revista Àmbits en Paper, i es va gestar el projecte 
de transició al Bloc Àmbits, que va veure la llum a febrer de 2013.  

1. El Dret a Decidir 
2. Temps d’innovació social 
3. La participació democrítica 

 

MONOGRÀFICS  PUBLICATS CONSOLIDEM  LA  REVISTA  DIGITAL 

Canviem de format, però no d'esperit, ja que amb els nostres 
continguts volem continuar copsant i analitzant la realitat que ens 
envolta. I ho fem, com sempre, de la mà de sociòlegs i politòlegs. 
 

www.ambitscolpis.com 
 

(79.904 visites) 

 7 ENTREVISTES 
 
32 ARTICLES A PÀGINA D’ACTUALITAT 
 
 4 ARTICLES A L’OPINIÓ 



Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2013 

 

 

PE L3 

Aposta per les tecnologies 

de la informació i 

la comunicació 

 

 
 
Des de setembre de 2012 que el Col·legi disposa d’un 
compte a Twitter, oferint informació sobre la pròpia entitat 
i sobre el sector. A principis de 2014 disposàvem de 1.400 
seguidors, la qual cosa representa un augment de més del 
70% respecte l’any anterior, i de 3.366 piulades.  

 

EL COL·LEGI  A LES XARXES SOCIALS 

El grup del Col·legi al Facebook comptava a 
finals de 2013 amb prop de 1.500 membres que 
compartien informació sobre el Col·legi, la 
professió i l’actualitat política i social, entre 

d’altres temes. 

Twitter:  @ColpisCat 



    98 notícies sobre formació, amb cursos propis i externs 

106 notícies sobre activitats pròpies i d’altres entitats 
  21 notícies sobre ocupabilitat i emprenedoria 
    2 notícies sobre convenis de col·laboració signats pel Col·legi 
  27 notícies sobre beques, premis, ajuts i subvencions del sector 
  17 notícies sobre iniciatives de comunicació del Col·legi 
  10 notícies sobre descomptes i avantatges proporcionats als col·legiats 
199 ofertes laborals 

Enviat tots els dijous a gairebé 3.000 subscriptors, conté informació interna per estar al dia 
de les activitats del Col·legi. La subscripció es pot realitzar a través del nostre web 
www.colpis.cat 
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Aposta per les tecnologies 

de la informació i 

la comunicació 

 

INFOCOLPIS  INTERN  
Enviat tots els dimecres a les persones col·legiades amb informació interna, externa, ofertes laborals i 
una recomanació bibliogràfica. En total, s’han difos... 

INFOCOLPIS  EXTERN 
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ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  

10% 

16% 

37% 

37% 

Digital TV Ràdio Premsa 

N=38 

Una de les tasques del Col·legi és facilitar als mitjans de comunicació que ens ho demanen el contacte de persones col·legiades per a 
què informin, assessorin o opinin sobre temes d’actualitat política i social. 

Participació en mitjans de comunicació 

Tercera Edat Whatsapp i relacions humanes Ocupació: qualitat 
o quantitat? Corrupció política Llei de 

consultes  Eleccions primàries Situació 
social i política a Catalunya Moviment 15M 

Registre d’adhesions polítiques del Govern 
Consulta sobiranista Conciliació laboral 
i familiar Per què les noies no s’interessen per carreres 

de ciències? La pobresa a Catalunya 
Adolescència Augment de les 

mesures de seguretat 

Temes 
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L’objectiu d’aquesta línia és ampliar i consolidar la tasca 
d’anàlisi sobre temàtiques actuals i futures pròpies de la 
Sociologia i de la Ciència Política, mitjançant l’organització de 
cursos, debats, conferències, presentació de llibres, estudis, i 
d’altre tipus d’activitats, així com també de l’hemeroteca de la 
nostra pàgina web i de la recollida d’informació de fonts 
d’informació internacional. 



 
 
 
 
 
 

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2013 

 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 

LA FORMACIÓ CONTINUADA EN XIFRES  

93 

56 

COL·LEGIATS 

NO COL·LEGIATS 

Evolució alumnes inscrits/es Evolució hores lectives 

Perfil dels alumnes 

227 235 

321 

364 362 

319 

146 149 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

387 386 

465 452 450 

411 

245 

179 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Disseny d’enquestes i qüestionaris 
online [9 hores] 

Conèixer el procés d'investigació per enquesta a 
través de plataformes i eines on-line. Es tractarà tant 
el procés integral de disseny amb metodologia on-
line com les eines amb les que actualment treballen 
entitats i empreses d'investigació social i de mercats. 

Roberto Rodríguez , sociòleg 

La pràctica de les tècniques 
d’investigació qualitatives en contextos 
d’intervenció social [12 hores] 

Planificar, dissenyar i aplicar les tècniques 
d'investigació qualitatives i participatives en 
coherència amb un context específic d'intervenció 
social. 

Marc Majós, politòleg i soci-consultor 
a Indic, Iniciatives Comunitàries 

Introducció al programa R: programari 
lliure per al tractament de dades 
[16 hores] 

Proporcionar els coneixements bàsics perquè els 
futurs usuaris d'R puguin continuar amb el seu 
aprenentatge i utilització de forma totalment 
autònoma. 

Manel Sánchez, politòleg i analista a 
la Fundació Pi i Sunyer 

Excel aplicat a l’anàlisi de dades 
estadístiques 
[16 hores] 

Desenvolupar les funcions bàsiques del programa 
Excel per al tractament i anàlisi de dades 
quantitatives: procediments, aplicacions, 
interpretació de resultats i elaboració d'informes. 

Laura Morató, sociòloga i Responsable 
de l'Àrea de Dades del Panel de les 
Desigualtats de la Fundació Jaume 
Bofill 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Objectiu general Docents  

Instruments per a la planificació 
estratègica dels territoris 
[18 hores] 

Conèixer el procés d'elaboració d'un pla estratègic i 
les tècniques i instruments necessaris per portar-lo 
a terme. 

Antoni Niubó, consultor expert en 
desenvolupament local 
 

Màrqueting i comunicació online 
de projectes i organitzacions [9 
hores] 

Conèixer les eines de màrqueting i comunicació 
on-line i mostrar com fer-les servir de la millor 
forma en funció dels objectius de difusió del 
projecte. 

Georgina Dalmau, sociòloga i consultora a 
Milimetric Màrqueting 

Avaluació de programes socials i 
polítiques públiques [12 hores] 

Definir i executar models d'avaluació de programes 
socials i polítiques públiques. 

Montse Simó, sociòloga i professora del 
Departament de Sociologia i anàlisi de les 
organitzacions de la Universitat de Barcelona 

Tècniques per al disseny de 
processos d’innovació i 
transformació social  
[9 hores] 

Desenvolupar diferents tècniques que permetin el 
disseny de processos d'innovació per a la millora i 
transformació social. 

Emma Piveta, sociòloga i fundadora d’Emma 
Piveta Consultoria 

Disseny d’indicadors per al 
seguiment i avaluació de projectes 
[12hores] 

Dissenyar i construir indicadors que permetin el 
seguiment i de l’avaluació dels projectes. 

Montse Simó, professora del Departament 
de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 
de la Universitat de Barcelona 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Objectiu general Docents  

Seminari: eines per a millorar la redacció de 
projectes europeus [8 hores] 

Redactar les convocatòries europees de 
manera rigorosa i evitar cometre errades 
freqüents en la preparació del formularis, 
amb la finalitat de comunicar-se 
adequadament amb les institucions 
europees. 

Josep Rodríguez. Expert en projectes 
europeus i internacionals 
Leah Stoch. Sòcia-consultora a 
Babelcom Consulting & Training 
  
 

Seminari:  gestió financera de projectes 
europeus – control i auditoria [8 hores] 

Millora de la gestió econòmica dels projectes 
a través d’elements que en facilitin el  
seguiment, control i auditoria que han 
d'elaborar cadascun dels socis participants. 

Albert Sorrosal. Consultor expert en 
projectes finançats per la UE. 

Seminari: avaluació de projectes europeus  Dissenyar i aplicar indicadors que verifiquin 
la realització, els resultats i l’impacte dels 
projectes segons el moment en que es 
consideri necessari efectuar la seva avaluació 

Stephanie Horel. Consultora i 
formadora en afers europeus 
 

Recursos per a la internacionalització 
d’empreses i projectes (versió presencial i on-
line) [6 hores] 

Conèixer els elements bàsics que s’han de 
tenir en compte per assessorar i acompanyar 
a una empresa en el procés de la seva 
internacionalització.  

Susana González. Sociòloga i 
responsable del servei d'informació i 
estudis de l'Associació Multisectorial 
d'Empreses (AMEC).  

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Objectiu general Docents  

Eines pràctiques per a la planificació i gestió 
de projectes europeus (11a edició)  
[32 hores] 

Conèixer els elements i instruments bàsics 
per planificar, dissenyar i gestionar 
adequadament projectes europeus a través 
de la seva aplicació pràctica. 

•Isabel Junquera. Politòloga i 
consultora a Repte Territorial 
•Francisco Ramos. Assessor de l’Àrea 
de Desenvolupament Local de la 
Diputació de Barcelona 
•Josep Rodríguez. Expert en gestió i 
avaluació projectes de cooperació 
europea i internacional 
•Mariona Sanz. Directora de la Unitat 
d'Innovació Empresarial d’ACC1Ó 
•Genís Padilla. DF Auditors Consultors 
•Xavier Tiana. Politòleg i expert en 
finançament i projectes europeus 

Seminari: Eines 2.0  de treball col·laboratiu 
[8 hores] 

Identificar i diferenciar els diferents recursos 
disponibles actualment per al treball 
col·laboratiu i la gestió de projectes, així com 
fer-los servir adequadament per a obtenir 
uns bons resultats. 

Marc Ambit. Consultor i formador 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Formació subvencionada o ocupacional. Detall de cursos 

Curs  Objectiu general 

Mediació comunitària  
[440 hores] 

Gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l’àmbit comunitari, 
aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin 
la prevenció d’aquests. 

 

Entitat subvencionadora: Servei d’Ocupació de Catalunya 
 
Coordinació 
Vanessa Maxé. COLPIS 
 
Equip docent 
Alba Castellví. Sociòloga i mediadora  
Judith Hernández. Sociòloga  
Isabel Martínez. Consultora  
Montserrat Martínez. Sociòloga 
Eduardo Pastor. Sociòleg  
Núria Villena. Sociòloga 
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Formació de tercer cicle  

Programa Objectiu general 

Màster/Postgrau en Tècniques 
d’Investigació Social Aplicada 
[8a edició-10a edició] 
 

Oferir uns coneixements especialitzats de tercer cicle destinats a l’aplicació i l’ús de les tècniques 
d’investigació avançades en el camp de les ciències socials i, en particular, en l’àmbit de la Sociologia i 

de la Ciència Política, amb una orientació professional. 

Organitza: Institut d’Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona; Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la 
Universitat de Barcelona i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

  
Direcció acadèmica i coordinació: Pedro López Roldán (UAB); Màrius Domínguez Amorós (UB); Vanessa Maxé Navarro (COLPIS) 

Equip docent 
Sara Ayllón (UPF) 
Catalina Bolancé (UB) 
Joan Botella Corral (UAB) 
Ricard Cayuela (Staff Consultants) 
Màrius Domínguez (UB) 
Francisco J. Elejabarrieta (UAB) 
Sandra Fachelli.(UAB) 
Montse Guillén (UB) 
Pedro López (UAB) 
Carlos Lozares (UAB) 
Joel Martí Olivé (UAB) 
Marta Masats (IDESCAT) 
Francesc J. Miguel (UAB) 
 

 
José Luis Molina (UAB) 
Dafne Muntanyola (UAB) 
Jordi Pascual (UOC) 
Ricardo Pérez (Kantar Worldpanel) 
Xavier Ramos (UAB) 
Clara Riba (UPF) 
Lluís Sáez (UOC / UAB) 
Cristina Sánchez Miret (UdG) 
Jordi Sauret (Feedback. Institut d’Estudis Sociològics i de Mercat) 

Montse Simó (UB) 
Laura Torrabadella (Col·lectiu d'Estudis Biogràfics. UB) 
Julià Urrutia (Generalitat de Catalunya) 
Joan Miquel Verd (UAB) 



Formació de tercer cicle  

Programa Objectiu general 

Postgrau en Desenvolupament Econòmic 
Local [3a edició]  
 

Oferir una formació que permeti al personal tècnic dels ens locals adquirir les competències 
necessàries per implementar programes i accions relacionades amb el desenvolupament 
local, amb una especial atenció a àmbits clau com són el foment de l’activitat productiva 
empresarial i el mercat de treball. 

Organitza: Servei d’Ocupació de Catalunya; Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya  
Direcció acadèmica i coordinació: Dr. Joan Botella (UAB); Mateo Hernando (SOC); Alfons Muñoz (consultor); Vanessa Maxé (COLPIS) i 
Nemo Remesar (SOC). 

Equip docent 
Jose Adelantado (UAB) 
Joan Antoni Alujas (UB) 
Marc Ambit. Consultor i formador 
Jaume Baró (Barcelona Activa) 
Joan Botella (UAB) 
Quim Brugué (UAB) 
Ramon Camí (ACC1Ó) 
Joan Campreciós (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona) 
Josep Capellà. Consultor 
Antoni Carreño. Expert en promoció econòmica 
Miquel Carrión (SOC) 
Javier Cobas (Coordinadora Espanyola de Polígons Empresarials) 
Luz Fernández (Parc TecnoCampus Mataró-Maresme)                                                                                            (continua) 
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Equip docent (continuació) 

Joan Miquel Hernández (Generalitat de Catalunya) 
Joxean Fernández. Consultor 
Mateo Hernando (SOC) 
Eduard Jiménez (Innovación y Consultoría en Políticas Públicas S.L.) 
Pere Jódar (UPF) 
Andreu Lope (UAB) 
Alejandro Lostanau (Behargintza Txorierri S.L.) 
Joan Majó (expert en la UE, ex-ministre d’Indústria) 
Isabel Martínez. Consultora 
Marta Masagué (SOC) 
Fausto Miguélez (UAB) 
Sara Moreno (UAB) 
Alfons Muñoz (consoltor de desenvolupament local) 
Oriol Nel·lo (UAB) 
Antoni Niubó. Consultor 
Dolors Paniagua (ACC1Ó) 
Josep Panisello (Coordinador – AODL de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja) 
Sònia Parella (UAB) 
Betlem Parés (Ajuntament de Manlleu) 
Francisco Ramos (Diputació de Barcelona) 
Raúl Ramos (UB) 
Albert Recio (UAB) 
Jordi Santolaria (CMA Consultors) 
Conrad Solé (Ajuntament de Tivissa) 
Xavier Tiana (Diputació de Barcelona) 
Joan Tugores (UB) 
Lourdes Viladomiu (UAB) 
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Idees amb futur [140 hores] 

Objectiu general Oferir als joves d'entre 16 i 30 anys amb esperit emprenedor recursos per treballar les seves idees de negoci.  

Entitat sol·licitant Barcelona Activa 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Miquel Gutiérrez. CORESSA, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Laia Monterde. Consultora 

Formació a mida  
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Accions de formació integrada del Programa “Treball als Barris” - Gestió i dinamització de projectes socials  [80 hores] 

Objectiu general Assolir competències professionals que facilitin la incorporació en el lloc de treball designat i, al mateix temps, 
millorin la posterior ocupabilitat. 

Entitat sol·licitant Barcelona Activa 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Marc Majós, Begoña Oltra i Manel Ruiz, Indic, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries 
Marc Ambit. Consultor i formador 



Creació d’un estat propi [12 hores] – 3 edicions 

Objectiu general Incidir en els diferents aspectes que s’han de tenir en compte durant la creació d'un estat propi així com dibuixar 
possibles escenaris de futur en el marc d’una Catalunya independent: quines relacions es tindrien amb Espanya i 
l’exterior, com es finançaria el nou Estat o com es procuraria per la cohesió social i la qualitat de vida de la població. 

Entitat sol·licitant Centre Cívic Casa Elizalde 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Albert Balada. Politòleg, sociòleg i historiador del pensament 

Formació a mida  
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Situació política al món [15 hores] – 2 edicions 

Objectiu general Fer una visió panoràmica de les relacions i dinàmiques actuals entre els països en termes de política internacional, 
promoció i desenvolupament econòmic i seguretat, i veure quina influència tenen determinades potències en el 
desenvolupament de crisis i conflictes en diferents regions del món.  

Entitat sol·licitant Centre Cívic Casa Elizalde 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Albert Balada. Politòleg, sociòleg i historiador del pensament. 



Tècniques i instruments de recollida d'informació  [24 hores] 

Objectiu general Identificar quina és la tècnica d’investigació social més adient segons siguin les necessitats i els objectius 

Entitat sol·licitant Diputació de Barcelona 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Claudia Vallvé. Sociòloga i consultora 

Formació a mida  

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2013 

 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 

El pressupost europeu 2014-2019 [8 hores] 

Objectiu general Conèixer el pressupost de la Unió Europea, les seves principals característiques, i el seu procés d’elaboració i 
aprovació. 

Entitat sol·licitant Maurilia Knowledge, Fundació Catalunya Europa 

Equip docent Patrizio Fiorilli, portaveu de Pressupostos de la Comissió Europea. 
Stéphanie Horel, consultora i formadora, amb una extensa experiència en gestió de projectes europeus. 
Josep Rodríguez, responsable de suport als governs locals a l'Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de 
Barcelona des de l’any 2000. 



Càpsules d’emprenedoria [8 hores] 

Objectiu general Dissenyar i planificar projectes d’emprenedoria que s’adaptin a noves necessitats i escenaris possibles 

Entitat sol·licitant Barcelona Activa 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Marc Ambit. Consultor i formador 

Formació a mida  
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Conferència sobre 1714 [2 hores] 

Objectiu general La xerrada aborda el paper de Catalunya respecte de la corona aragonesa i espanyola del 1714 en relació amb la 
realitat actual. Es realitzarà un anàlisi comparatiu de la situació social i econòmica de Catalunya, de la seva posició 
internacional, i de les repressions militar i cultural  de principis del segle XVIII respecte a les del XXI. . 

Entitat sol·licitant Centre Cívic Vallvidrera 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Albert Balada. Politòleg, sociòleg i historiador del pensament. 
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La nostra finalitat amb aquesta línia estratègica és promoure la participació dels 
col·legiats i col·legiades mitjançant l’ús més intensiu de les xarxes socials, tant 
de forma on line com presencial. 
Per a aconseguir-ho posem en marxa mecanismes de participació, d’intercanvi i 
diàleg on line i facilitem diferents espais de trobada (reunió anual de sociòlegs i 
politòlegs, debats d’actualitat, sopars tertúlia, activitats culturals, etc.). 
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COMUNICACIÓ Xarxes socials, bloc, butlletins, 
web 

OCUPABILITAT  I 
PROFESSIONALITZACIÓ 

Taules d’itineraris 
professionals,  
tallers d’ocupabilitat, 
sessions grupals 

ACTIVITATS DIVERSES 

Debats,  
taules rodones, 
conferències, trobades,  
jornades 



Revista Àmbits de Política i Societat 
 

• Entrevistem a politòlegs i sociòlegs i a altres professionals de les Ciències Socials. Un 

exemple és l’entrevista que es va realitzar al Dr. Martin Kröll, coordinador del Màster 
de Gestió Organitzacional de l’Institut de Ciències del treball de la Universitat de Ruhr 
de Bochum. També es van realitzar entrevistes a destacades personalitats com Núria 
de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, o Jaume Clupés, president de la 
FEDAIA.  
 
• Publicació de tres monogràfics:  “El Dret a Decidir”, “Temps d’Innovació Social” i “La 
participació democrítica”. 
 
• Difusió d’articles, jornades i activitats d’interès pel sector a través dels nostres canals 

de comunicació. 
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Debats 
 

• Debat sobre els resultats de les eleccions a Israel, amb la Fundació CIDOB, en un format  de 

diàleg entre Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política a la UB, i Eduard Soler i Lecha, 
investigador principal de l’Àrea Mediterrània i Orient Mitjà al CIDOB.   
 
• Debat sobre els resultats electorals a Itàlia, amb l’ICPS. L'acte fou moderat per la Degana del 
Col·legi, Anna Parés, i va comptar amb les intervencions d' Andrea Noferini, Investigador de 
l’Institut Universitari d’Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona) i professor 
associat de la Facultat de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat Pompeu 
Fabra; Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, i 
Piergiorgio M. Sandri, periodista a La Vanguardia.  
 

• Debat amb l’ICPS sobre els resultats electorals a Alemanya amb l’ICPS, en el qual varen 

participar Joan Marcet, director de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) i professor de 
Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona; Martí Anglada, excorresponsal de 
TV3 a Alemanya i Klaus-Jürgen Nagel, professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu 
Fabra. Les intervencions també foren moderades per la nostra degana, Anna Parés i Rifà. 
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Trobades  
 

• Celebrem tres trobades amb diversos grups de col·legiats i col·legiades per potenciar la 

xarxa professional. L’objectiu d’aquesta xarxa és proporcionar espais d'interacció on totes 
les persones col·legiades puguin estar en contacte amb els seus col·legues professionals.  



Conferències  
 

• Presentació del llibre ‘Un antídot contra l’extrema dreta’, amb el periodista i politòleg Toni 

Cruanyes. 
 

• Xerrada als alumnes d’últim curs de Sociologia i Ciències Polítiques de la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la 
Universitat de Girona, on expliquem als estudiants els serveis del Col·legi i les sortides 
professionals.  

 
 
 
Jornades 
 

• A través de la Intercol·legial, diversos col·legis –entre els quals, el Colpis- organitzen la 

Col·legis professionals, entre ells el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, organitzen 
la jornada ‘La mediació com a alternativa a la resolució de nous problemes socials’., 
• Jornada sobre la reforma de l’Administració Pública amb el Fòrum per a la Reforma de 
l’Administració Pública (FERA). 
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PE L5 

Dinamització de  

processos de diàleg 

i d’intercanvi 

 

ACTIVITATS DIVERSES 
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PE L7 

Estratègia de qualitat 

en la gestió 

 

L’objectiu d’aquesta línia estratègica és millorar l’eficiència 
i la transparència en la gestió del Col·legi, desenvolupant 
mecanismes de planificació estratègica i operativa i 
aplicant  models d’excel·lència en la gestió. 



RSC I GESTIÓ DE LA QUALITAT  

Medi Ambient 

Recollida de paper i tòner per a reciclar 

 
Missatgeria en bicicleta i vehicles elèctrics 
Neteja de l’oficina, productes no contaminants 

 

Persones amb discapacitats i risc d’exclusió social  

Enviaments postals Càtering 

Qualitat 

Renovació de la certificació de la norma ISO 
9001 per a la nostra formació ocupacional 
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PE L7 

Estratègia de qualitat 

en la gestió 

 



GESTIÓ I RESULTATS ECONÒMICS. EXERCICI 2013  
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Tancament 2013   

Concepte  ingressos   despeses  

Sous i salaris (brut)                 116.193,94  

Seguretat social                   33.166,13    

Indemnitzacions                      8.163,20    

Lloguer                   14.751,45    

Despeses oficina                   12.700,59    

Suport informàtic                         366,39    

Suport web i comunicació                      1.249,55    

Suport gestió laboral                       2.849,46    

Suport gestió comptable                      3.907,00    

Serveis professionals generals                      2.104,72    

Serveis mèdics                         930,62    

Despeses bancàries                       2.799,49    

Interessos préstec BS  (venc. Ago2013)                         371,10    

Interessos préstec personal "la Caixa" (venc.30/06/2013)                           58,71    

Impostos municipals                         232,55    

Administració, manteniment i reparacions                         361,93    

Despeses generals                      1.871,13    

Subtotal despeses (abans amortitzacions) i ajustaments                 202.077,96    

Amortització                      2.080,91    

Ajustaments negatius iva                      9.452,19    

Factures impagades                                  -      

Subtotal despeses estructura                 213.611,06    

Quotes           164.603,56      

Subtotal ingressos quotes - despeses estructura           164.603,56                  213.611,06    

INGRESSOS PROJECTES     

Cursos propis 21.832,00    15.565,89  

Formació a mida             62.600,00     47.147,85    

Formació màster               7.694,00                          268,00    

Formació subvencionada             27.789,20    16.071,74 

Estudis               9.225,00                       1.470,00    

Revista                  948,85                                   -     

Altres              3.196,97                          280,00    

Subtotal projectes               133.286,02                    80.803,48    

Saldo ingressos - despeses            297.889,58                  294.414,54    

Amortització actius                               -                        3.475,04    

 Saldo ingressos - despeses total a desembre                 297.889,58                  297.889,58    
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