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Presentació
Estimats i estimades col·legues,
Us presentem la memòria del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (ColpisCat) de l’any 2017, un any de transició entre
la Junta, que tinc l’honor d’haver-ne format part, presidida per la degana Anna Parés i Rifà i la Junta de Govern sorgida en les
eleccions del 15 de juny.
Les organitzacions es transformen contínuament però aquesta transformació ha de ser coherent en el temps. Així, la nova
Junta vol transformar el ColpisCat partint del reconeixement a la feina i èxits de la Junta anterior, de la qual se sent hereva.
Ara és hora de passar d’una fase de consolidació del Col·legi a una fase d’expansió, des del convenciment que el ColpisCat és
l’instrument necessari per a potenciar el prestigi social dels i les professionals de la sociologia i la politologia.
L’actual Junta, en base al programa electoral, treballa en un Pla estratègic que dóna coherència a aquesta tasca de prestigi i
que, bàsicament, consisteix en utilitzar les nostres pròpies eines professionals:
L’eficàcia i l’eficiència dels serveis com la formació o la borsa de treball, amb l’escolta atenta a les persones col·legiades per a
adaptar-los a les seves necessitats.
Generació de llaços entre les persones col·legiades. L’increment del capital social pont ha de provenir de les activitats que
fomentin el coneixement mutu i la confiança professional. Així, volem integrar les activitats presencials amb les telemàtiques,
oferir la possibilitat de què tothom digui la seva, l’obertura de comissions sectorials per agrupar les persones professionals
segons les seves afinitats, etc. I en l’aplicació progressiva d’una política de govern obert.
La generació de capital social públic o, si es prefereix, incrementar la confiança en la fiabilitat professional dels politòlegs i
sociòlegs. Ho volem aconseguir reforçant la presència en els mitjans de comunicació i en les relacions institucionals.
El recull d’activitats que es detallen a la memòria n’és la demostració.
Finalment, volia donar les gràcies, en primer lloc, als professionals que obren la seu cada dia i que fan possible aquest petit
miracle de poder comptar amb una corporació professional de nivell. En segon lloc, als membres de les juntes entrant i sortint
per la seva il·lusió i dedicació, així com pel seu bon criteri en el moment de deliberar les decisions. Finalment, a tota la massa
social, a totes les sociòlogues i politòlogues que creieu en el projecte i hi aporteu el vostre gra de sorra, en especial aquells que
us heu integrat en les comissions sectorials i territorials. Per acomplir la seva missió, el ColpisCat necessita tenir els millors
serveis però, també, crear complicitats entre nosaltres, perquè la societat ens necessita: una societat on la sociologia i la
politologia estan reconegudes és una societat que aprecia les nostres aportacions i, per tant, és més justa, solidària, eficient,
lliure i democràtica.
Jordi Pacheco i Canals. Degà
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ORGANITZACIÓ
JUNTA DE GOVERN | 2017
(fins al 15 de juny)
Degana: Anna Parés i Rifà

Vicedegana: Mª José Calvo Padilla
Secretari: Francesc Núñez Mosteo
Vicesecretari: Xavier Riudor i Pons
Tresorer: Jordi Pacheco i Canals
Interventor: Josep M. Ribot Igualada
Vocals
Marta Isach i Barrionuevo

Adela Boixadós i Porquet

Montserrat Perals i Tresserra
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ORGANITZACIÓ
JUNTA DE GOVERN | 2017
(a partir del 15 de juny)
Degà: Jordi Pacheco i Canals

Vicedegana: Montserrat Perals i Tresserra
Secretària: Sònia Pereda i López
Vicesecretari: Jordi Grané i Mascarell
Tresorer/a: (Roman Castro)
Eugènia Bretones i Espejo
Interventor: (Eugènia Bretones) Jesús
Palomar i Baget
Vocals

Joaquim Colominas i Ferran
Josep m.Ribot i Igualada
Laia Pallejà i Adalid
Mariona Batlle i Neira
Albert Balada i Abella

Xavier Fähndrich i Richon
Joan Trias i Badruna
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ORGANITZACIÓ

EQUIP DE TREBALL
Direcció-Gerència
Antoni Biarnés

Formació
Mònica de la Fuente

Suport a l’equip
Pol Trullàs (fins al maig)

Comunicació
Marcel Planagumà (gener)
Guifré Illa (febrer-juny)
Montserrat Ortigosa (maigactualitat)
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COL·LEGIACIONS
Evolució del nombre total de col·legiats/des
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COL·LEGIACIONS

Evolució altes i baixes col·legials
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EL 2017 ES VAN COL·LEGIAR…
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John
Pol
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Marc
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Balbín García
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Eritja Prim
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Agramunt Gómez
Wegrzyn Pérez de Arenaza
Diop Diouf
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Morey Cortès
Fernández Jaen
Samitier Acedo
Blasco Cànovas
Rus Ventura
Sendrós Ferrer
Juan Mendoza
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Mas Assens
Torras Serrat
Rojas Rubio
Olivé Ramis
Castellví Canet
López Molins
Manzanal
El Badoui Aloui
Cavalié Brissolese
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López Payán
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EL COL·LEGI EN IMATGES

21/1 Dia Europeu de la Mediació

Conferència “Societat Contemporània: el món al 2050”

Signem el conveni ‘BCN ciutat refugi’
Sopar-debat ‘El sistema de partits català’,
amb Joan B. Culla
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EL COL·LEGI EN IMATGES
Presentació del llibre “El Govern
de la Generalitat de Cataluña en la
Unión Europea. La red de los
actores”, amb el seu autor, Andrea
Noferini, acompanyat de Raül
Romeva

Sessió informativa del Colpis al V Congrés Català de
Joves Sociòlegs/logues

Ens adherim al pacte per la reforma horària

Sessió d’anàlisi de resultats de les eleccions
al Regne Unit

Participem a l’Observatori d’Igualtat de
Gènere
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12/4/2017 Descompte per als col·legiats/des al Màster Metròpoli en Estudis Urbans i
Metropolitans de l’IERMB
23/4/2017 Memòria d’activitats de 2016
12/5/2017 El Colpis ofereix places per a participar al networking interprofessional del saló
Bizbarcelona

LÍNIA1
SERVEIS

13/5/2017 Crida d'experts en diferents àmbits
13/6/2017 Impartim la xerrada “Xarxa Eures: Oportunitats professionals a Europa”
22/6/2017 Es posen en marxa les comissions territorials i de treball del Colpis

6/7/2017 Descompte per als col·legiats al postgrau en comunicació i lideratge polític
(UAB)
18/7/2017 Reunió a ensenyament en defensa del paper de politòlegs i sociòlegs com a
professors d’anglès
A banda d’això, i atès que per a millor servir les persones col·legiades cal conèixer-les i
demanar-los la seva opinió, el Colpis ha promogut tant un BARÒMETRE de la professió (a
fi de copsar el capteniment dels membres del col·legi davant de l’actualitat política i
social) com una ENQUESTA DE SERVEIS (per saber la valoració i les propostes de millora
que es fan respecte als serveis que proveeix el Col·legi).
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Borsa de Treball

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/loga i el politòleg/loga, posant en
contacte les empreses, administracions públiques, entitats i
institucions diverses amb els professionals especialitzats que
cerquen per cobrir els seus llocs vacants.

Evolució Borsa de Treball 2008-2017
Ofertes laborals publicades

873

620
430
310

360

326
240

2008

2009

2010

174

175

199

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

L’any 2017 es varen publicar un total de 620 ofertes de feina.
Una quantitat menor a la de l’any anterior degut a què hem
intensificat els criteris de filtratge tant del propi lloc de
treball com de les condicions laborals ofertes per les
empreses, intentant sempre incloure només aquelles ofertes
laborals que s’adeqüen millor als perfils dels nostres
col·legiats i col·legiades.
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 publicar les seves vacants.
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Borsa de Treball

Tipologia d’ofertes laborals publicades

Tercer sector

7%

Sector públic

16%

29%

Recerca i
docència
Sector privat

11%

37%

Organitzacions
Internacionals

Els àmbits on més ofertes per a
politòlegs i sociòlegs s’han publicat són
el sector públic (37% del total), seguits
del tercer sector (29%), i el sector privat
(16%). A més distància se situen la
recerca i la docència (11%) i les
organitzacions internacionals (7%).
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Borsa de Treball

Distribució geogràfica de les ofertes laborals
publicades

Barcelona
12%
2%

Resta de Catalunya
45%

Espanya
42%

Internacional

La majoria d’ofertes, un 45%, són
específicament per a un lloc de treball a
Barcelona. A continuació, un 42% de les
ofertes van dirigides a llocs de treball
ubicats a la resta de Catalunya.
Finalment, un 12% de les ofertes
corresponen a l’àmbit internacional i la
resta de l’Estat agrupa un 2% del total de
les ofertes.
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Al·legacions,
Orientacions i
Avantatges
Al·legacions, Dictàmens i Gestions
• Durant el 2017 s’han presentat 15 al·legacions a convocatòries de llocs de treball o sistemes de provisió dels mateixos que no
contemplaven la possibilitat que hi participessin politòlegs o sociòlegs malgrat les funcions a desenvolupar eren pròpies de les nostres
disciplines.
• Concretament, 11 al·legacions corresponien a ajuntaments, 1 a un Consell Comarcal, 1 a una Mancomunitat, 1 a una Diputació i 1 a un
Departament de la Generalitat.
• D’altra banda, el Col·legi ha elaborat 3 dictàmens per defensar opcions de professionalització de politòlegs i sociòlegs (en un cas en
relació a un ajuntament, en un altre davant un organisme autonòmic, i en el darrer cas en relació a una entitat associativa).
• Finalment, el Colpis ha dut a terme gestions davant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat reclamant més oportunitats per
als nostres titulats d’impartir l’assignatura d’economia a secundària.
• En un altre ordre de coses, el Col·legi ha assessorat la convocatòria i el procés selectiu per cobrir una plaça de sociòleg/a en un
Ajuntament.

Orientacions
•Al 2017 s’han dut a terme un total de 16 orientacions. (4 sobre comunicació política, 3 sobre investigació social, 7 sobre Gestió pública,
i 2 sobre relacions internacionals).

Convenis
A banda dels convenis de descomptes i avantatges per als col·legiats signats a través de la Intercol·legial, el Colpis va subscriure també
els següents acords :
•
Descompte per als col·legiats/des al Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans de l’IERMB
•
Descompte per als col·legiats al postgrau en comunicació i lideratge polític (UAB)

Cessió d’espais
•Diversos col·legiats s’han beneficiat de la cessió dels espais del propi Col·legi per a fer-hi reunions de treball i activitats pròpies.
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Formació

Les xifres

LA FORMACIÓ CONTINUADA EN XIFRES
Evolució alumnes inscrits/es
364
321

Evolució hores lectives

362

465

452

450

319

411

245

146

159

149
117

133

132
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180
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Perfil dels alumnes
No Col·legiats

Col·legiats

68

64

206

TOTAL CURSOS: 11

2016

2017
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Formació

Continuada

Design thinking i canvis a la gestió
pública, empresarial i associativa
[12 hores]

Introducció a la infografia: eines per
a visualitzar dades [12 hores]

La mobilitat social en temps de
crisi. Anaàlisi i proposyer per
reactivar la igualtat d’oportunitats
[9 hores]

Objectiu general

Docents

Conèixer i treballar les eines del design thinking aplicades a la
gestió pública, associativa i empresarial. Treballar tècniques de
creativitat de generació d'idees. Modelar un servei públic en el
format de model de negoci segons la tècnica del Canvas Business
Model Generation. Disposar d'un conjunt de material i
bibliografia disponible per aprofundir en la temàtica presentada.

Jordi Mas Castellà: Director Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR). Regidor Ajuntament de Sitges.
Professor associat Universitat
Autònoma de Barcelona.

Aplicar la infografia al medi digital per a la visualització de dades.
Seleccionar, organitzar i presentar informació aplicant tècniques
d'organització i visualització de dades. Assolir coneixements
bàsics sobre disseny gràfic i software especialitzat i aplicar-los en
la realització d'una infografia.

Roger Barres, politòleg, investigador i
consultor en institucions i polítiques
públiques.
Daniele Musio, dissenyador gràfic i de
la informació. Politècnic de Milà i Design
Academy Eindhoven.
Marina Deulofeu, consultora
d'experiència d'usuari, antropòloga i
dissenyadora estratègica, professora
d'Elisava.

Analitzar la importància de la mobilitat social per legitimar la
cohesió i la democràcia. Conèixer la pauta de mobilitat i fluïdesa
social abans i desprès de la crisi. Contrastar programes i mesures
promotores de la mobilitat social.

Xavier Martínez-Celorrio, professor de
Sociologia de la Universitat de
Barcelona, investigador del CRIT i
col·laborador de la Fundació Jaume
Bofill.

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2017

Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Polítiques Públiques i innovació
social [15 hores]

Objectiu general

Docents

Introduir els conceptes de polítiques urbanes, nou
municipalisme i noves noves formes d’acció comunitària.
Parlar dels grans canvis en l’esfera econòmica i productiva que
genera el canvi digital i la perdúa de valor de velles
intermediacions. Presentar debat entre participación i els
mecanismes de decisió pública. Aprendre perquè certs
procesos i experiències d’innovació social funcionen i altres no.

Joan Subirats: Professor de Ciència
Política (UAB), investigador i director del
programa de doctorat de IGOP (l'Institut
de Govern i Polítiques Públiques de la
UAB)
Nicolás Barbieri: Doctor en Ciència
Política, investigador postdoctoral de
l'IGOP (l'Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la UAB)
Mayo Fuster: Investigadora postdoctoral
de l'IGOP (l'Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la UAB) i del Centre Berkman
per internet i Societat de la Universitat de
Harvard.
Ernesto Morales: Coordinador de l'escola
de Polítiques Socials i Urbanes de
l'IGOP (l'Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la UAB). Diplomat en Treball
Social, Llicenciat en Sociologia i Doctor en
Polítiques Públiques i Transformació Social
(UAB)
Marc Parès: Investigador Marie Curie de
l'IGOP (l'Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la UAB). Doctor en Ciències
Ambientals i Llicenciat tant en Ciències
Ambientals com en Ciències Polítiques
(UAB)
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos

Com dur a terme una campanya electoral
[16 hores]

Comunicació corporativa 2.0 (online) [12 hores]

Introducció al Big Data [20 hores]

Objectiu general

Docents

Eines per al coneixement de l'entorn i la
realització de la diagnosi: les enquestes i el
DAFO. L'estratègia de la campanya. La
comunicació política i electoral en les
campanyes municipals.L'organització i la gestió
d'una campanya.

Astrid Alemany, consultora en
Comunicació Política. Directora
d'@ElGabinetcom.
Antoni Biarnés, politòleg i expert en
marquèting polític. Director del Col·legi de
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
Pau Canaleta, consultor de comunicació i
professor de comunicació política.
Àngels Pont, directora de GESOP (Gabinet
d'Estudis Socials i Opinió Pública).

Conèixer les diferents xarxes socials i els usos
que es poden donar en el marc de les
institucions públiques o organitzacions del
Tercer Sector i empresa privada. Conèixer el
contingut d'un Pla de Comunicació 2.0. Elaborar
un Pla de Comunicació per a la vostra
organització.

Jesús Palomar i Baget, politòleg, expert
en comunicació 2.0 i professor de la
Universitat de Barcelona.

Proporcionar conceptes bàsics del Big Data i les
seves aplicacions

Lourdes Muñoz: Titulada en enginyeria
informàtica i fundadora de Barcelona
Iniciativa Open Data
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Introducció a la infografia: eines per
a visualitzar dades [2ªedició]
[12 hores]

Aplicar la infografia al medi digital per a la visualització de dades.
Seleccionar, organitzar i presentar informació aplicant tècniques
d'organització i visualització de dades. Assolir coneixements
bàsics sobre disseny gràfic i software especialitzat i aplicar-los en
la realització d'una infografia.

Roger Barres, politòleg, investigador i
consultor en institucions i polítiques
públiques.
Daniele Musio, dissenyador gràfic i de la
informació. Politècnic de Milà i Design
Academy Eindhoven.

Eines practiques per a la planificació
i gestió de projectes europeus [15a
edició] [32 hores]

Conèixer les polítiques, programes sectorials i línies de subvenció
de la UE en els àmbits de la competitivitat empresarial i la
innovació, l'ocupació i els assumptes socials, i el medi ambient i
l'energia. Identificar la informació necessària per passar d'un
projecte local a un projecte transnacional. Conèixer el cicle de
vida dels projectes i les diferents fases de les que es composa.
Desenvolupar les competències necessàries per planificar i
gestionar projectes europeus. Analitzar les experiències de
diferents tipus d'equips de treball que hagin participat en la
planificació i gestió d'un projecte europeu.

Isabel Junquera. Politòloga i consultora a
Repte Territorial.
Sílvia Mestres. Cap de l'oficina de Projectes
Europeus, ACCIÓ.
Francisco Ramos, Director Executiu
d'estratègies d'Ocupació a Barcelona Activa
Albert Sorrosal. Consultor expert en
projectes europeus.

Introducció a dades estadístiques
amb R [16 hores]

Introducció a l'anàlisi de dades estadístiques.Presentació del
programa R. Conèixer diferents tècniques per analitzar dades.

Pedro López Roldán, Doctor en Sociologia.
Departament de Sociologia UAB. Institut
Estudis del Treball (IET).

Càpsula formativa sobre
comunicació assertiva: empatia i
límits [5 hores]

Aprofundir i entendre el significat i sentit de la comunicació
assertiva. Reflexionar i experimentar les possibilitats i dificultats
d’una comunicació assertiva. Identificar els factors que ens
faciliten una comunicació assertiva i practicar-la. Entendre la
naturalesa actitudinal de la comunicació assertiva i posar les
bases d’un entrenament

Eduardo Pastor: Gestalt Coach. Supervisor
d’Equips Professionals i Organitzacions i
Docent en Àmbits de la cura a les persones:
Atenció Social, Sanitària i Educativa.
Llicenciat en Sociologia.
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Formació

Ocupacional
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
Mònica de la Fuente San. COLPIS
Equip docent
Eduardo Pastor. Sociòleg
Francesc Sol. Politòleg
Judith Hernández. Sociòloga
Montserrat Martínez. Sociòloga
Montserrat Simó. Sociòloga
Mariela Iglesias. Sociòloga
Isabel Junquera. Politòloga
Emma de la Haba. Mediadora
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Formació de
Tercer Cicle

Formació de tercer cicle
Programa

Objectiu general

Màster/Postgrau en Tècniques
d’Investigació Social Aplicada
[13a-14a 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); Sandra Fachelli (UB-UAB); Mònica de la
Fuente (COLPIS)
Equip docent
Catalina Bolancé (UB)
Joan Botella Corral (UAB)
Ricard Cayuela (Staff
Consultants)
Màrius Domínguez (UB)
Francisco J. Elejabarrieta (UAB)
Modesto Escobar Mercado
Sandra Fachelli.(UAB)
Montse Guillén (UB)
Robert Liñeira Sánchez (UAB)
Pedro López Roldán (UAB)
Carlos Lozares (UAB)
Joel Martí Olivé (UAB)
Marta Masats (IDESCAT)

Francesc J. Miguel (UAB)
José Luis Molina (UAB)
Laura Morató (Fundació Jaume Bofill)
Dafne Muntanyola (UAB)
Jordi Muñoz (UB)
Jordi Pascual (UOC)
Steffano Piolatto (UB)
Sergio Rodríguez (UAB)
Lluís Sáez (UOC / UAB)
Joan Manel Sánchez (Fundació Pi i Sunyer)
Cristina Sánchez Miret (UdG)
Jordi Sauret (Feedback. Institut d’Estudis
Sociològics i de Mercat)
Montse Simó (UB)

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

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2017

Formació a

Mida
Formació a mida
Programa Orientació Laboral per estudiants de Sociologia i Ciències Polítiques [12 hores]
Objectiu general

Dotar als estudiants de Sociologia i Ciències Polítiques de les eines necessaries per afrontar amb èxit el primer
contacte amb el món laboral.

Entitat sol·licitant

Facultat de Sociologia i Ciències Polítiques. Universitat Autònoma de Barcelona

Coordinació

Mònica de la Fuente. COLPIS

Equip docent

Claudia Vallvé. Sociòloga
Georgina Dalmau. Sociòloga
Judith Hernàndez. Sociòloga

Ús d’eines 2.0: comunicar i aprendre [15 hores] 3 edicions
Objectiu general

Aprendre noves metodologies de Treball 2.0. Conèixer les possibilitats que ens ofereix la xarxa per a la gestió de la
informació. Conèixer i saber aplicar noves metodologies de treball col·laboratiu. Aprendre a buscar i trobar
aquelles aplicacions que ens poden ser útils per a la nostra activitat professional.

Entitat sol·licitant

Diputació de Barcelona

Coordinació

Mònica de la Fuente San. COLPIS

Equip docent

Noemí Roig. Professora i consultora en xarxes socials, màrqueting digital i comerç electrònic.
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Formació a
Mida

Formació a mida
Introducció a la infografía: eines per a visualitzar dades [20 hores]
Objectiu general

Aplicar la infografia als diversos mitjans i audiències pròpies de l’administració local. Seleccionar, organitzar i
presentar informació aplicant tècniques d’organització i visualització de dades.

Entitat sol·licitant

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

Coordinació

Mònica de la Fuente San. COLPIS

Equip docent

Roger Barres. Politòleg, investigador i consultor en institucions i polítiques publiques
Daniele Musio. Dissenyador gràfic i de la informació, politècnic de Milà i Design Academy Eindhoven.

Eines per l’èxit de la legislatura [20 hores]

Objectiu general

Formació dels electes locals berguedans en matèries relacionades amb les seves responsabilitats.

Entitat sol·licitant

Agència de Desenvolupament del Berguedà

Coordinació

Antoni Biarnés. COLPIS

Equip docent

Carles Font. Responsable de Recursos Humans de l’Ajuntament de Berga
Jordi Mas. Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Sitges
Montserrat Figueras. Interventora del Consell Comarcal del Baix Penedès
Toni Puig. Expert en màrqueting i comunicació.
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Formació a
Mida

Formació a mida
Introducció a la infografía: eines per a visualitzar dades [20 hores]
Objectiu general

Aplicar la infografia als diversos mitjans i audiències pròpies de l’administració local. Seleccionar, organitzar i
presentar informació aplicant tècniques d’organització i visualització de dades.

Entitat sol·licitant

Ajuntament del Prat

Coordinació

Mònica de la Fuente San. COLPIS

Equip docent

Roger Barres. Politòleg, investigador i consultor en institucions i polítiques publiques
Daniele Musio. Dissenyador gràfic i de la informació, politècnic de Milà i Design Academy Eindhoven.

La societat del 2050 [6 hores]
Objectiu general

Reflexionar sobre el futur col·lectiu, partint de la base que el futur és obert (no està predeterminat, es pot
modelar), però també que hi ha poderoses tendències en marxa que cal conèixer, entendre amb l’ajuda del
passat. Es prendrà com a referència l’any 2050, sense que això impedeixi fer lectures i projeccions en terminis
temporals més immediats i més llunyans.

Entitat sol·licitant

Centre Cívic Casa Golferichs

Coordinació

Mònica de la Fuente San. COLPIS

Equip docent

Antoni Biarnés. Llicenciat en Ciències Polítiques, Sociologia i dret i màster en gestió pública. Director del COLPIS
Joan Lluís Pérez Francesch. LSTE-Grup UAB
Victor Solé Ferioli. Politòleg, cap de la secció Internacional de la revista digital d’anàlisi política Finestra
d’Oportunitat, President de l’Associació europea Horitzó Europa.
Román Castro. Politòleg i Sociòleg, doctor en ciències polítiques (UAB)
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6/3/2017 Crida a la participació: discussió sobre possibles esmenes a la Llei 19/2017
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
8/3/2017 Sopar-debat “El sistema de partits català" amb Joan B. Culla
25/3/2017 Convocatòria assemblea general ordinària

LÍNIA 2
COMUNITAT

29/3/2017 Participem mitjançant un grup de treball al debat sobre governs locals, a
instància de la Generalitat de Catalunya
24/4/2017 Sessió d’anàlisi de resultats eleccions franceses 2017
13/5/2017 Jornada sobre delictes electorals
19/5/2017 Xerrada “l’ABC d’una campanya electoral municipal”
26/5/2017 Presentació del llibre “El govern de la Generalitat de Catalunya a la UE“,
d’Andrea Noferini
1/6/2017 Sessió d’anàlisi de resultats de les eleccions al Regne Unit
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4/6/2017 Presentació estudi dels col·legis professionals a Catalunya
4/6/2017 Xerrada sobre vot electrònic: coneix la plataforma Ékratos
5/6/2017 Conferència “Reflexions filosòfiques sobre la comunitat”, amb Josep Maria
Esquirol

LÍNIA 2
COMUNITAT

18/6/2017 Jordi Pacheco és proclamat nou degà del Colpis
22/6/2017 Es posen en marxa les comissions territorials i de treball del Colpis
28/6/2017 Sopar debat amb Germà Bel

24/7/2018 Crida a la participació avantprojecte registre grups d'interès
1/9/2017 Realitzem un Baròmetre col·legial sobre l’opinió dels nostres membres de
la situació política a Catalunya
12/9/2017 Parlem d’islamisme gihadista amb el politòleg Xavier Torrens
26/9/2017 Debat post-electoral de les eleccions a Alemanya
11-12/10/2017 Un grup de col·legiats i col·legiades realitza una visita d’estudi a
diverses institucions a Brussel·les, entre elles al Parlament Europeu
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25/10/2017 Convocatòria d'assemblea general extraordinària per debatre sobre la
situació a Catalunya
6/11/2017 Presentació del llibre ‘Materials per repensar la Sociologia a partir de
Darwin’, de Josep M. Masjuan

LÍNIA 2
COMUNITAT

10/11/2017 Visita guiada i gratuïta per als col·legiats a l’exposició al CCCB: Després
de la fi del món
12/12/2017 Sessió: vols fer d’observador/a electoral el 21D?
21/12/2017 El Colpis treballa en la constitució de l’Observatori de Control de
Garanties Democràtiques
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Comissió de
Gènere
Responsable:
Eugènia Bretones

La Junta Directiva del ColpisCat va aprovar la creació, d’acord amb els seus Estatuts, d’una Comissió de
Gènere, liderada per la col·legiada Eugènia Bretones i Espejo, membre de Junta de Govern del Colpis. La
Comissió es va constituir el passat 11 de juliol de 2017 amb les persones col·legiades que van demanar
la seva participació, i algunes persones no col·legiades però interessades o afins als objectius de la
mateixa.
La Comissió s’ha reunit amb periodicitat trimestral, i a l’actualitat està composada per 31 persones.
Els objectius aprovats per aquesta Comissió són:
Apoderar les dones politòlogues i sociòlogues sòcies del ColpisCat.
Establir mecanismes perquè els espais de decisió siguin paritaris, i promoure la participació mixta en els
espais de participació.
Reconèixer la diversitat des d’un punt de vista ampli, tenint en compte els rols socials establerts en la
societat hetero-patriarcal en la què vivim.
Posar en valor les aportacions de la nostra professió en la qüestió de gènere i fer-ne divulgació vers la
societat i contribuir-ne a la seva superació.
Fer xarxa viva entre i per les Dones de ColpisCat, promoure espais de networking, activitats, relacions
amb altres entitats així com a espai de comunicació en clau de Pol/Soc femenina.
Tenir en compte des de la perspectiva històrica la contribució de la Dona en la professió de Politologia i
Sociologia, així com les personalitats singulars i posar-ho en valor.
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Comissió de
Gènere

Les àrees clau d’aquest Pla de Gènere serien :
Representativitat i participació de la Dona en el ColpisCat
Dona i Ocupació
Recerca en gènere (sociologia i ciència política)
Dona i Recerca
Networking professional: Dones Professionals
Apoderament professional
Dona Politòloga i Sociòloga en la història
Observatori de la professió des de la perspectiva gènere
Emprenedoria i Dona PolSoc
Jove i Dona Pol/Soc

D’acord amb aquests objectius, la Comissió de Gènere en l’actualitat forma part del Plenari de
l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), i està adherida al Consell Nacional de Dones de Catalunya
(CNDC).
A l’Observatori d’Igualtat de Gènere, forma part del seu Consell Permanent, i és portaveu dels grups de
treball GT1 Dades i GT3 Polítiques Públiques. Les col·legiades Eugènia Bretones, politòloga, Lídia Arroyo,
sociòloga, en són les representants actuals de la Comissió de Gènere en l’Observatori.
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Comissió de
Gènere

La Comissió de Gènere participa a través de diferents òrgans en el Pla estratègic de polítiques de gènere 20182021.
En els darrers mesos de vida de la Comissió de Gènere, s’ha creat dos grups de treball per tal de poder
treballar els temes de manera continuada. És per això que s’ha creat un Grup de Treball per a la Formació en
Gènere, del qual és responsable la col·legiada Anna Satorra, i un Grup de Treball de Igualtat en la professió que
es posarà en marxa el proper mes de setembre.

El Grup de Treball de Formació en Gènere impulsarà una crida entre les nostres persones col·legiades per tal de
disposar d’una Oferta formativa pròpia en gènere del Colpis. També es valorarà la possibilitat de sol·licitar un
FOAP en Gènere.
A nivell institucional, la Comissió de Gènere ha mantingut reunió de treball amb la Presidenta de l’Institut
Català de les Dones, Sra. Núria Balada, amb la Directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra,
Sra. Tània Verge, i, amb la responsable del Grup Ciutats i Persones de l’ICPS, Sra. Maria de la Fuente.
D’altra banda, la Comissió de Gènere ha donat suport a iniciatives com ara:
-Calendari de Sociòlogues 2018 impulsat per l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili.
-Pacte per la Reforma Horària

S’espera seguir impulsant l’activitat de la Comissió de Gènere els propers mesos, i obtenir-ne recursos per tal
de poder intensificar la seva activitat interna i externament.
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Fòrum de Debat
Responsable:
Joaquim
Colominas
El Fòrum de Debat Polític del COLPIS ha promogut les següents activitats, durant l’any 2017:
-Acte Anàlisi postelectoral
Les eleccions d’Alemanya del 24 de setembre 2017
Amb la participació de:
Peter Kraus, catedràtic de ciència política a la Universitat d’Augburg
Klaus-Jurgen Nagel, catedràtic de ciència política a la UPF
Kolja Biernert, exPresident d’Horitzó Europa
Coorganitzat amb l’ICPS i el CCMEur
Dimecres 27 de setembre del 2017
-Acte Anàlisi postelectoral
Les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre 2017
Amb la participació de:
Eva Anduiza, catedràtica de ciència política a la UAB
Jordi Muñoz, professor de ciència política a la UB
Coorganitzat amb l’ICPS
Dimecres 17 d egener del 2018
-Acte d’anàlisi i de debat sobre
La situació política a Catalunya
Jordi Matas, catedràtic de ciència política a la UB
Àstrid Barrio, professora de ciència política a la UV
Dilluns 20 de novembre 2017
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Comissió de
Joves
Responsable:
Mariona Batlle

La comissió de joves professionals es va constituir a la tardor del 2017, amb la creació del grup de WhatsApp,
que està format per 16 membres del COLPIS menors de 30 anys. A més, hi ha hagut algunes trobades
puntuals durant la resta de l’any.
La intenció de la comissió de joves professionals és, per una banda, posar en contacte als recents graduats
entre ells per tal d'ajudar a crear una xarxa útil per a tots i, per altra banda, a aquests mateixos recent
graduats ajudar-los a entrar en el mon laboral gràcies a possibles mentories amb col·legiats amb més
experiència laboral.
També, per suposat, seria qüestió d'ajudar en la renovació del COLPIS a les noves realitats tecnològiques i
socials, fent-lo més atractiu per als estudiants que estan acabant els graus o que fa relativament poc que ho
han fet.
Amb l’inici de l’any 2018, la comissió es posarà definitivament en moviment amb la posada en marxa
d’algunes de les propostes que tenen alguns dels seus membres i amb l’adopció d’un nom: Joves COLPIS.
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Comissió de
Gestió Pública
Responsable:
Jordi Grané
Els objectius de la Comissió són, entre d’altres, els següents:
* Crear xarxa amb persones interessades i/o expertes en el tema.
* Promoure el reconeixement de les professions que integren el COLPIS a les diferents administracions
públiques de manera que a la seva relació de llocs treball es tingui en compte que molts llocs es podrien ocupar
per perfils politològics/sociològics.
* Organitzar trobades i xerrades amb els diferents actors de gestió pública
* Com a COLPIS, cal ser un actor que es tingui en compte en els àmbits de la innovació i la modernització de les
administracions públiques.
Paral·lelament, a mode de funcionament organitzatiu de la comissió, vam crear el grup de whatsapp de Gestió
Pública on les persones que hi som compartim informació de cursos, articles i notícies que fan referència a la
Gestió Pública.
A Twitter utilitzem el hastag #gestiopublica per compartir tuits.
També, existeix una carpeta al drive per a què es pugui penjar informació sobre les activitats previstes.
Durant el 2017, tot just acabada de constituir la nova junta, vam ésser a la jornada “El futur de la Gestió Pública
a Catalunya” organitzada per l’Associació Catalana de Gestió Pública en motiu dels seus 25 anys d’existència. Es
va fer a la sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) el 10 de juliol de 2017.
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Comissió de
Mediació
Responsable:
Sònia Pereda
La Comissió de Mediació es crea per acord de Junta de Govern Extraordinària el 15 de juny de 2017 i es va
constituir oficialment el 2 d’octubre de 2017.
Els objectius principals de la Comissió de Mediació són els següents:
* Fer xarxa entre col·legiats en mediació.
* Fer visible aquesta professió per al nostre col·lectiu i potenciar el coneixement.
* Ser els referents del Colpis en qüestions de mediació (possibilitat de sortir en mitjans de comunicació si ens
ho demanen, etc)
* Fer articles sobre mediació que ens publiquin a la revista Àmbits del Colpis i donar-ne publicitat des del
Colpis per xarxes socials.
* Organitzar i proposar actes, xerrades, conferències i altres
* Col·laborar amb la vocalia que té el Colpis al Comitè Assessor de la Mediació del Departament de Justícia.
El grup es manté en comunicació mitjançant un grup de Whatsapp i mitjançant les reunions presencials quan
es duen a terme
ACTIVITATS REALITZADES AL 2017

JUNY 2017 assistència al Consell Assessor de la Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
2/10/2017 Constitució oficial de la Comissió de Mediació
17/10/2017 Consulta i al·legacions al criteris del Departament de Justícia sobre la llista de mediadors oficials.
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Comissions
Territorials i
Internacional

A fi de facilitar la participació dels col·legiats en la vida del Col·legi arreu del país, el COLPIS té constituïdes les
següents comissions territorials:

•COMARQUES DE GIRONA. Responsable: Joan Trias
•CAMP DE TARRAGONA. Responsable: Xavier Fähndrich
•TERRES DE L’EBRE. Responsable: Alba Sancho
•LLEIDA. Responsable: Albert Balada
•COMARQUES CENTRALS. Responsable: Eduard Barcons

En un altre ordre de coses, el Colpis també disposa d’una comissió a Brussel·les (el responsable de la qual és
Josep M.Ribot) que reuneix els col·legiats i col·legiades que resideixen a Bèlgica i que, d’una manera o altra,
estan en relació amb les institucions de la Unió Europea o els thinks tanks i organitzacions internacionals
presents a Brussel·les.
Finalment, el Col·legi compta amb una comissió de política i relacions internacionals, coordinada per Víctor
Solé. Aquesta comissió treballa els posicionaments del Colpis en matèria exterior i segueix l’actualitat
internacional, així com dinamitza les relacions internacionals del Col·legi i els partenariats amb altres actors
d’aquest àmbit.

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2017

7/1/2017 La directora general de política lingüística atén les demandes del
Col·legi sobre el reconeixement de les certificacions de català
25/1/2017 El Colpis s’adhereix al manifest institucional sobre el Dia de la
Mediació

LÍNIA 3
SOCIETAT

16/2/2017 El Col·legi debat sobre el Decret de l’Observatori de la igualtat de
gènere i presentem propostes d’esmena
28/2/2017 Inici del cicle de conferències ‘La societat del 2050’, impartides al
Centre Cívic Golferichs, amb l’objectiu de reflexionar sobre el futur col·lectiu,
prenent com a referència l’any 2050. Per a les conferències vam comptar amb
Antoni Biarnés, Joan Lluís Pérez Francesc, Víctor Solé i Roman Castro.
5/3/2017 Participem en l’organització de l’acte commemoratiu del Dia
Internacional de les Dones
6/3/2017 Crida a la participació: discussió sobre possibles esmenes a la Llei
19/2017 de transparència, accés a la informació pública i bon govern
24/3/2017 Compareixença del Col·legi al Parlament de Catalunya per donar a
conèixer la posició oficial del Colpis sobre el projecte de Llei d’Arquitectura
27/3/2017 Conveni de col·laboració entre el Colpis i l’Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya
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28/3/2017 El Col·legi signa el conveni “BCN ciutat refugi”
29/3/2017 Participem mitjançant un grup de treball al debat sobre governs locals,
a instància de la Generalitat de Catalunya

LÍNIA 3
SOCIETAT

22/4/2017 Sessió informativa del Colpis al V Congrés Català de Joves
Sociòlegs/logues
23/4/2017 Ens adherim a la Declaració del Dia d’Europa 2017
24/4/2017 Sessió d’anàlisi de resultats de les eleccions franceses
13/5/2017 Jornada sobre delictes electorals
18/5/2017 Assessorem a una entitat marroquina en l’àmbit de l’avaluació de
polítiques i projectes públics
19/5/2017 Xerrada ‘l’ABC d’una campanya electoral municipal’
26/5/2017 Presentació del llibre ‘El Govern de la Generalitat de Catalunya a la UE’,
d’Andrea Noferini
29/5/2017 Crida per fer aportacions a l'avantprojecte de Llei de Territori
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1/6/2017 Sessió d’anàlisi de resultats de les eleccions al Regne Unit

4/6/2017 Presentació de l’estudi dels col·legis professionals a Catalunya,
encarregat per l’Associació Interncol·legial al Colpis. Realitzat i presentat per la
degana Anna Parés

LÍNIA 3
SOCIETAT

4/6/2017 Xerrada sobre vot electrònic: coneix la plataforma Ékratos
5/6/2017 Conferència ‘Reflexions filosòfiques sobre la comunitat’, de Josep Maria
Esquirol
28/6/2017 Sopar debat amb Germà Bel
5/7/2017 El Colpis, a la cloenda del I Congrés de les professions
17/7/2017 Ens adherim al Pacte per a la reforma horària
24/7/2018 Crida a la participació avantprojecte registre grups d'interès
26/7/2017 Aportacions del Col·legi a l’avantprojecte de Llei del Territori
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6/9/2017 El Colpis realitza una proposta de millora de la sindicatura electoral
de Catalunya per al referèndum de l’1-O
12/9/2017 Parlem d’islamisme gihadista amb el politòleg Xavier Torrens

LÍNIA 3
SOCIETAT

20/9/2017 El Colpis reclama el ple respecte als drets fonamentals, a les
llibertats públiques i a la democràcia
22/9/2017 Ens adherim al manifest de diversos col·legis professionals i
associacions de Catalunya sobre el dret a decidir

26/9/2017 Debat post-electoral eleccions a Alemanya
29/9/2017 Ens adherim al manifest de la sectorial social de la Intercol·legial
demanant el ple respecte als drets fonamentals, a les llibertats públiques i a
la democràcia
3/10/2017 Ens sumem a l’aturada de país del 3-O
5/10/2017 Realitzem una proposta a favor d’una mediació internacional per
al conflicte català
11/10/2017 Presentació del llibre ‘El Govern de la Generalitat de Catalunya a
la UE’, d’Andrea Noferini, a la seu de la delegació del Govern de la Generalitat
de Catalunya a Brussel·les
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12/10/2017 Presentem a Brussel·les la nostra proposta a favor d’una
mediació internacional per al conflicte català
25/10/2017 Participem a l’Observatori d’Igualtat de Gènere

LÍNIA 3
SOCIETAT

26/10/2017 Enviem la proposta de mediació internacional a Change.org i
Avaaz.org sumant en total 783 signatures
31/10/2017 VI Edició del Premi Catalunya de Sociologia
6/11/2017 Presentació del llibre ‘Materials per repensar la sociologia a partir
de Darwin’, de Josep M. Masjuan
13/11/2017 Sessió de debat sobre la situació política Catalunya amb Astrid
Barrio, Jordi Matas, Joaquim Colominas i Jordi Pacheco
24/11/2017 Ens adherim al Manifest pel Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones
13/12/2017 Ens incorporem al Consell Català del Moviment Europeu
21/12/2017 Treballem en la constitució de l’Observatori de Control de
Garanties Democràtiques
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Intercol·legial

Intercol·legial
• El Col·legi és membre actiu de la Junta de la Intercol·legial, així com també participa en la
taula tècnica i la taula lletrada d’aquesta plataforma.
• En el marc del Congrés de les Professions, els col·legis de la Sectorial d’Acció Social de la
Intercol·legial (entre els quals hi ha el Colpis) varen organitzar la conferència ‘Reflexions

filosòfiques sobre la comunitat’, a càrrec de Josep Maria Esquirol
• Anna Parés, exdegana 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.
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Relacions
Institucionals

Administració Pública Local
• Ajuntament de Barcelona
• Diputació de Barcelona (conveni de col·laboració)
• Ajuntaments del Prat de Llobregat
• Ajuntament de Salt
• Consell Comarcal del Berguedà (conveni de col·laboració)

Generalitat de Catalunya
• Departament de Justícia
• Parlament de Catalunya
• Servei d’Ocupació de Catalunya

Unió Europea
• Parlament Europeu (seu central a Brussel·les)
• Delegació del Govern de la Generalitat a Brusel·les
• Comissió Europea (seu central a Brussel·les)

Entitats del sector públic
•Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)

Entitats internacionals
• Centre Maurits Coopietiers
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Relacions
Institucionals

Universitats
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• Universitat de Barcelona (UB)
• Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
• Universitat Pompeu Fabra (UPF)
• Universitat de Girona (UdG)

Col·legis Professionals
• Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
• Col·legi de Pedagogs de Catalunya
• Col·legi d’Advocats de Barcelona / Consell de l’Advocacia Cataluna
• Col·legi de Periodistes de Catalunya
• Col·legi de Metges de Catalunya
• Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
• Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
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Relacions
Institucionals

Associacions, entitats i fundacions
• Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia Polítiques (ACCIEP)
• Associació de Comunicació Política de Catalunya (Compolcat)
• Associació Amics de la UAB
• Associació Catalana de Sociologia
• Associació Horitzó Europa
• Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
• Consell Català del Moviment Europeu
• Alcaldes.eu (conveni de col·labiració)

• DEP Institut, Educaweb i el COLPIS impulsen la
Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca
social aplicada en educació, formació i treball.
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Relacions
Institucionals

Representació Institucional en Consells i Taules
• Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva – Ajuntament de Barcelona
• Consell Municipal de Benestar Social. Ajuntament de Barcelona
• Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA)
• Taula per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC)
• Consell Assessor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC
•Comitè Assessor de Mediació en l’àmbit del dret privat. Departament de Justícia.
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques – Generalitat de Catalunya

Altres
• Participació en la comissió avaluadora dels projectes de reforma de la Rambla (Ajuntament de Barcelona).
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Blog Àmbits

EL BLOC ÀMBITS DE POLÍTICA I SOCIETAT

www.ambitscolpis.com

Al llarg de 2017 es va prosseguir amb el projecte del Bloc Àmbits -la continuació en format paper de la revista ‘Àmbits de Política i
Societat’, que es va publicar en format paper durant 16 anys i 48 edicions.

MONOGRÀFIC PUBLICAT

CONSOLIDEM LA REVISTA EN FORMAT DIGITAL

Ascensor o descensor social

Vam canviar 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.

7,832 VISITES ANUALS
3849 VISITANTS
136 SUBSCRIPTORS
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Xarxes Socials
Twitter

EL COL·LEGI A LES XARXES SOCIALS: 2 COPMPTES A TWITTER
@ColpisCat

@ColpisGenere
Responsable: Júlia Mas
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Des de setembre de 2012 que el Col·legi disposa d’un compte a Twitter @ColpisCat, oferint informació sobre la
pròpia entitat i sobre el sector, així com continguts i articles d’interès per a politòlegs i/o sociòlegs.
Des del novembre de 2017 tenim un nou compte, @ColpisGenere, gestionat per la Comissió de Gènere del
Col·legi.
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Xarxes Socials
Facebook

EL COL·LEGI A LES XARXES SOCIALS: FACEBOOK

Reimpulsem la nostra presència a Facebook
convertint el que abans era un grup amb una difusió
reduïda en una pàgina amb actualitzacions diàries
sobre informacions del Col·legi, articles d’interès i
novetats del sector.
La pàgina comptava amb 1.458 seguidors a finals de
2017 (94 més que un any enrere).
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Xarxes Socials
Linkedin

EL COL·LEGI A LES XARXES SOCIALS: LINKEDIN
Des del 2015 estem també a LinkedIn, la xarxa social de
referència en temes professionals i una eina molt útil a
l’hora de cercar feina. Vàrem cloure l’any amb 485
seguidors (un 29% més que a finals de 2016).
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Infocolpis

INFOCOLPIS INTERN

LÍNIA 3
SOCIETAT

Enviat tots els dimecres a les persones col·legiades amb informació interna, externa, ofertes laborals
i una recomanació bibliogràfica. En total, s’han difós 76 Infocolpis al llarg del 2017

INFOCOLPIS EXTERN
Enviat tots els dijous a aproximadament 3.400 subscriptors, conté informació interna per
estar al dia de les activitats del Col·legi. El 2017 es van enviar 45 Infocolpis
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Mitjans de
Comunicació

ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
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.

El degà del Col·legi, Jordi Pacheco,
parla amb El 9 Nou sobre els
resultats electorals a Itàlia

Anna Parés parla sobre mobilitat
social amb El Punt Avui

Francesc Núñez parla amb La
Vanguardia sobre l’evolució de la
privacitat a les llars
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Mitjans de
Comunicació

ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
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.
COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS MITJANS
RÀDIO
• Catalunya Ràdio
• Aula Ràdio
• Capital Radio
• BTV Ràdio
• RAC 1
• Radio Principado de
Asturias
• Ràdio Ciutat de
Badalona
PREMSA I REVISTES
• El Punt Avui
• Diari Ara
• Regió 7
• La Vanguardia

TELEVISIÓ

• TV3
• El Punt Avui TV
• BEW TV
• Xarxa de Televisions
Locals
• Badalona Televisió
• TV de Galícia

Temes
Vot electrònic Sàtira política Mobilitat
social Polítics i les xarxes socials
Primàries al PSOE Anàlisi de

resultats electorals Fractura
social Regressió democràtica
Catalunya Referèndum 1O
Populismes a Europa Extrema
dreta Ascensor social Evolució de
la privacitat

Procés independentista
Eleccions a Itàlia
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Estratègies per a l’equilibri i millora de l’organització

LÍNIA 4
SOSTENIBILITAT
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RSC i Gestió
de la Qualitat

Medi Ambient
Recollida de paper i tòner per a reciclar

Neteja de l’oficina, productes no contaminants

Qualitat

Certificació de la norma ISO 9001 per a la
nostra formació ocupacional

Col·legi
dede
Politòlegs
2017
Col·legi
Politòlegsi iSociòlegs
Sociòlegs de
de Catalunya.
Catalunya. Memòria
Memòria 2013

RESULTATS 2017
BALANÇ 2016

IMPORTS (€)

IMPORTS (€)

CONCEPTES
ESTRUCTURA
Quotes
Despeses de personal
Seguretat Social
Lloguer
Serveis oficina (comunicacions, llum, aigua, serveis diversos -neteja, seguretat, font d’aigua, renting centraleta...-)
Suport informàtic, web i comunicació
Suport gestió laboral i comptable
Assegurances
Material oficina
Serveis mèdics
Despeses bancàries i financeres
Impostos municipals
Manteniment i reparacions
Despeses generals Administració, dietes i desplaçaments
Treballs altres empreses
Associació intercol·legial
Subtotal despeses abans amortitzacions i ajustaments
Amortització
Ajustaments negatius IVA

INGRESSOS

DESPESES

Subtotal ingressos / despeses estructura

144.489,50
-

144.489,50

SUBTOTAL INGRESSOS - DESPESES ESTRUCTURA
PROJECTES
Cursos propis i a mida
Formació màster
Formació subvencionada (FOAP)
Estudis i Projectes
Publicitat
Comissions Mútua General i altres ingressos
SUBTOTAL INGRESSOS i DESPESES PROJECTES
SUBTOTAL INGRESSOS – DESPESES PROJECTES
TOTAL INGRESSOS I DESPESES
RESULTAT EXERCICI

80.291,42
23.575,23
15.334,28
9.389,28
1.863,66
6.503,40
731,89
1.093,77
603,00
3.028,55
279,37
795,16
6.392,42
1.142,80
516,00
151.540,423
318,58
7.207,43
159.066,24
- 14.576,74

27.381,00

15.882,94

39.044,00
11.126,71
2.700,00
1.573,44
81.825,15

12.075,05
6.500,00
350,00
34.807,99
+47.017,16

226.314,65

193.874,23
+32.440,42
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C/ Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona
T 93 241 41 22
www.colpis.cat
colpis@colpis.cat
@ColpisCat

