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Presentació
Teniu a les vostres mans la memòria de 2018 del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el
29è des de la nostra creació. Per a avaluar correctament els resultats assolits, recordem quins són
els objectius estratègics de l’actual mandat:
Millorar la xarxa professional de les persones col·legiades a través d’activitat social que fomenti la
generació de llaços febles i, per tant, la seva ocupabilitat.
Donar a conèixer la professió, com a estratègia de difusió del coneixement politològic i sociològic,
per tal d’obrir mercats.
Millorar els serveis. De forma prioritària, aquells que tenen a veure amb la inserció i la promoció
professional de les persones col·legiades, però també a través de descomptes corporatius.

En conseqüència, en primer lloc, vull destacar l’activitat de les comissions, que són l’espai natural de
participació de les persones col·legiades. Es van crear el 2017 però és en el 2018 que la majoria han
començat a caminar. La memòria reflexa la seva activitat pública però bona part del seu valor és el
contacte quotidià entre els seus membres, valor que en certa manera queda invisibilitat. Tot i així,
durant 2019 caldrà una reflexió sobre el seu funcionament, a partir de l’experiència de 2018.
En segon lloc, s’han treballat les relacions institucionals per a donar a conèixer la professió.
Destaquem la relació amb el Parlament de Catalunya, representant electe del poble de Catalunya i
del seu pluralisme polític. En especial, volem agrair al seu President, el politòleg M.H. Sr Roger
Torrent, que ens obrís la porta a la presentació del número de la Revista Àmbits de Política i Societat
sobre les partits polítics.
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Presentació
Dins d’aquest capítol, hi ha el treball en xarxa amb altres entitats que tenen interessos afins.
Normalment són entitats interdisciplinàries però focalitzades en àmbits del nostre interès
professional i que, per tant, ens permet eixamplar el cercle d’influència del Col·legi.
En aquesta línia, a més de vetllar per la nostra presència en els mitjans de comunicació, hi ha la
joia de la corona de la difusió de l’expertesa politològica i sociològica: el Fòrum de Debat, amb
anàlisis, el Premi Miquel Caminal – Anna Alabart, la col·laboració amb el Premi Catalunya de
Sociologia, etc.
Per a acabar, pel que fa als serveis, el canvi més important ha estat en l’àmbit de la formació. A
partir d’una reflexió estratègica, donem més importància a la formació professional contínua, que
a partir de 2018 està bonificada, i a la preparació d’oposicions, per tal d’incrementar la nostra
presència en la funció pública, que a la formació ocupacional.
Finalment, només em resta agrair tot el treball realitzat, tant el voluntari i desinteressat per part
de la Junta de Govern, les comissions i les altres persones col·legiades, com el treball de l’equip
professional del Col·legi i els nostres col·laboradors externs.
Jordi Pacheco i Canals
Degà
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ORGANITZACIÓ

EQUIP DE TREBALL
Direcció-Gerència
Antoni Biarnés

Formació
Mònica de la Fuente (fins octubre)
Max Tió (des d’octubre)

Suport a l’equip
Esther Fabregat
Bernat González (desembre)

Comunicació
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COL·LEGIACIONS
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COL·LEGIACIONS
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EL 2018 ES VAN COL·LEGIAR…
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EL 2018 ES VAN COL·LEGIAR…
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EL COL·LEGI EN IMATGES

Reunió amb el MH President del Parlament de
Catalunya, el Sr. Roger Torrent

Sopar-debat amb Jaume Collboni, candidat
PSC municipals 2019

Trobada amb col·legiats/des a Amposta

Conferència del periodista Toni Aira i del
mediador Xavier Pastor
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EL COL·LEGI EN IMATGES

Signatura conveni amb Càritas Catalunya

Presentació Revista Àmbits de Política i Societat al
Parlament de Catalunya

Seminari amb OPCAT

Entrega de premis 1a edició Premis TFG Miquel
Caminal i Anna Alabart
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Durant l’any 2018 s’han potenciat els serveis al col·legiat habituals del Colpis
(formació, borsa de treball, orientacions....), dels quals en detallem les xifres
en les pàgines següents.

LÍNIA1
SERVEIS

Però al mateix temps s’han ofert altres serveis i activitats de suport al
col·legiat/da:
- A través de la Intercol·legial, s’ha facilitat la participació sense cost dels
membres del Colpis al saló Bizz Barcelona, en el qual es va organitzar també
una sessió de networking;
- S’han negociat nous descomptes per als col·legiats/des al postgrau en
comunicació i lideratge polític (UAB) i en el màster en màrqueting polític de
l’ICPS -entre altres.
Addicionalment,

- S’ha elaborat la Memòria d’activitats de 2017
-S’ha fet diverses crides d'experts en diferents àmbits (tant per a fer de
formador o col·laborador en projectes del Colpis, com per actualitzar la llista
d’especialistes temàtics a disposició dels mitjans de comunicació)
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Borsa de Treball

Evolució Borsa de Treball 2008-2018
Ofertes laborals publicades

430

L’any 2018 es varen publicar un total de 867 ofertes de feina.
Una quantitat superior a la de l’any anterior degut a què hem
prioritzat aquest servei fonamental per a la
professionaltizació de politòlegs/gues i sociòlegs/gues,
alhora que hem constatat un creixement en la demanda
d’experts en les nostres disciplines.

2015

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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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.

2016

2017

2018
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Borsa de Treball

Tipologia d’ofertes laborals públicades

26%

Sector Públic

36%

Sector Privat

14%

24%

Docència i
Investigació

Tercer Sector

Els àmbits on més ofertes per a
politòlegs i sociòlegs s’han publicat són
el tercer sector (36% del total), seguit del
sector públic (26%), i el sector privat
(24%). A més distància es situa la recerca
i la docència (14%)
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Borsa de Treball

Titulació requerida (2018)
Ambdues
27%
43%

Ciències Polítiques
Sociologia

16%
14%

Indeterminat

D’entre les ofertes laborals que
especificaven alguna titulació de l’àrea
de les nostres disciplines, les més
nombroses eren les que s’adreçaven tant
a politòlegs/gues com a sociòlegs/gues
(27%). Les que només convocaven a
politòlegs/gues (16%) o a sociòlegs/gues
(14%) eren menys nombroses.
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Borsa de Treball

Situació Geogràfica del Lloc de Treball
(2018)
Barcelona
22%

Catalunya
40%

Estat espanyol

7%

Internacional

31%

La majoria d’ofertes, un 40%, són
específicament per a un lloc de treball a
Barcelona. A continuació, un 31% de les
ofertes van dirigides a llocs de treball
ubicats a la resta de Catalunya.
Finalment, un 22% de les ofertes
corresponen a l’àmbit internacional i la
resta de l’Estat agrupa un 7% del total de
les ofertes.
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Al·legacions,
Orientacions i
Avantatges

Al·legacions
• Durant el 2018 s’han presentat 8 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, 6 al·legacions varen correspondre a ajuntaments, i 2 a organismes de la Generalitat.

Orientacions
•Al 2018 s’han dut a terme un total de 14 orientacions (2 sobre intervenció social comunitària, 3 sobre investigació social, 5
sobre gestió pública, 2 sobre relacions internacionals i 2 sobre desenvolupament local).

Convenis
A banda dels convenis de descomptes i avantatges per als col·legiats signats a través de la Intercol·legial o negociats
directament pel Col·legi, el Colpis va subscriure també els següents acords :
• Descompte per als col·legiats/des de 400€ en el màster en Màrqueting Polític de l’ICPS (UAB)
• Descompte per als col·legiats/des en activitats de la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació
• Descompte per als col·legiats/des al postgrau en comunicació i lideratge polític (UAB)
• Descompte per als col·legiats/des en la Jornaa Avaluació i Qualitat en la Pràctica de la Mediació (UB)
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Formació

Les xifres

LA FORMACIÓ CONTINUADA EN XIFRES
Evolució alumnes inscrits/es

Evolució hores lectives

364 362
321

465

319

452

450
411

245
159

146 149
117

133

132

148

179

180

206
170

235
167

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perfil dels alumnes

No Col·legiats

Col·legiats

TOTAL CURSOS: 11

79

66
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Formació

Continuada

Objectiu general

Docents

Donar a conèixer les funcions de l’observació electoral
internacional dins els processos de transició i consolidació de la
democràcia.
Familiaritzar els participants amb la metodologia de l’observació
electoral internacional i la seva pràctica per part de diferents
organitzacions com la UE, l’OSCE i l’OEA.
Assenyalar els reptes de l’observació electoral internacional per
millorar la seva eficàcia a l’actualitat.

Núria Sancho. Politòloga i consultora en
afers electorals amb amplia experiència
en observació electoral internacional
amb la UE, l’OSCE, el Centre Carter i el
DIPLOCAT, entre d’altres

Càlcul i elaboració de pressupostos
per a projectes
[9 hores]

Conèixer els conceptes bàsics per a elaborar un pressupost
Disposar de criteris per a calcular preus.
Construir un full de càlcul per elaborar pressupostos
Elaborar pressupostos.
Negociar un pressupost amb el client.

Conxita Junqueras: Consultora a
l'empresa Knowledge innovation
market (Kim)

Taller sobre Moodle: Dissenya i
Administra una formació en línia
(Curs Online)
[15 hores]

Conèixer les funcionalitats principals per poder gestionar un curs i
crear activitats de treball col·laboratiu.
Aprendre dinamitzar una acció formativa a través d'un espai
virtual de formació.

Jesús Palomar. Politòleg, Responsable
de projectes de Comunicació, difusió i
xarxes socials a EAPC. Professor de la
UB i UOC. Expert en xarxes socials, eines

Observació electoral internacional:
funcions, pràctica i reptes
[16 hores]

al núvol en gestió del coneixement

.
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Com dur a terme una campanya
electoral municipal
[17 hores]

Aquest curs facilitarà les eines, recursos i tècniques que
permetin desenvolupar de manera efectiva una campanya
electoral municipal. Es tindran en compte estratègies i
tàctiques de campanya, així com la seva organització i gestió.

Antoni Biarnés: Llicenciat en Ciències
Polítiques, Sociologia i en Dret. Director
del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de
Catalunya.
Pere Canal: Politòleg.
Pau Canaleta: Consultor de comunicació i
professor de comunicació política.
Xavier Fähndrich: Politòleg i periodista.
Xavier Peytibi: Especialista en
comunicació política, campanyes i xarxes
Àngels Pont: Directora de GESOP (Gabinet
d'Estudis Socials i Opinió Pública)

Investigació-Acció Participativa –
IAP[16 hores]

Introduir les diferents metodologies participatives, la
investigació-acció participativa, i les seves aplicacions en altres
processos. Alhora, es tracten algunes de les tècniques i eines
que poden ser incloses en el procés. Al llarg del curs es
presentaran algunes experiències portades a terme a través
d'aquest tipus de metodologies.

Mariela Iglesias: Sociòloga, especialitzada
en polítiques socials i urbanes
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Storytelling Polític: Com Construir Relats que
funcionin.
[16 hores]

Assimilar el concepte “storytelling” i conèixer la
seva aplicació en l’àmbit polític
Identificar els components d’un relat
memorable i que “funciona”
Aplicar tècniques narratives a la “historització”
de situacions pròpies de la política en àmbits tals
com el municipalisme, la candidatura política, la
política d’alt nivell o la “descodificació” de
narratives rivals
Aprendre a adaptar el relat als diferents canals i
suports

Mario Sorribas Fierro: Economista,
periodista i consultor. Especialitzat en
narrativa corporativa.
Francesc Ponsa Herrera: Periodista,
consultor, doctor en comunicació social i
professor de Storytelling a la UPF.

Avaluació de l’impacte dels programes socials i
polítiques públiques (Curs Online)
[12 hores ]

Aproximar-se al conceptes i bases teòriques de
l'avaluació de programes socials i polítiques
públiques.
Proporcionar tècniques i estratègies adequades
per avaluar l'impacte dels programes i les

Montserrat Simó. Sociòloga i professora
del Departament de Sociologia de la
Universitat de Barcelona.

polítiques

.
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Com Dur a Terme una campanya
municipal exitosa (Curs Online)
[16 hores]

Aprendre a dissenyar campanyes municipals i a dirigir-les o participar-hi
d’una forma productiva;
Practicar les eines i els conceptes claus que es fan servir en una campanya;
Conèixer casos reals de campanyes i històries electorals;
Reflexionar sobre les claus d’una campanya eficaç abans d’entrar en la
voràgine que implica qualsevol d’elles (que impedeix pensar sobre allò que
funciona i allò que no).

Antoni Biarnés: Llicenciat en ciències polítiques i
sociologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona, llicenciat en dret per la Universitat de
Barcelona i màster en gestió pública per la UAB. Ha
fet estudis de màrketing electoral als Estats
Units. Amb àmplia experiència com a formador en
docència presencial i online. Ha estat involucrat en
campanyes electorals des de fa més de trenta
anys. Les ha viscut com activista, com a consultor i
com a director.

Introducció al Big Data (Curs Online)
[20 hores]

Convertir les dades en informació que facilita la presa de decisions.
L'objectiu del curs és proporcionar el conceptes bàsics del Big Data i les seves
aplicacions.

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

Polítiques Públiques, Tecnopolítica,
Innovació, tecnològia i societats
[12 hores ]

Introduir als conceptes essencials de les complexes relacions entre Ciència,
Tecnologia i Societat.
Presentar i donar a conèixer les diferents orientacions teòriques i
metodològiques per l’estudi de la Tecnologia i els processos tecnològics.
Capacitar per l’anàlisi de les Polítiques Públiques d’Innovació.
Presentació de casos de Tecnopolítica des d’una vessant local i internacional.

Francesc d’Assís Sol de la Vega. Politòleg i
Investigador en Ciència Tecnologia i Societat, soci
fundador i treballador de la Cooperativa
d’iniciativa social i creativitat tecnològica
(XOBBCooperativa) i docent.
Des del Parc de Recerca de la UAB prospecta,
dissenya i condueix processos d’innovació
sociotècnica ascendents. Actualment és director
d’Operacions, Extensió i Formació a la
XOBBCooperativa.

Incorporació de la perspectiva de gènere
en les organitzacions i en els projectes
[16 hores ]

Aportar eines per poder introduir i reforçar la perspectiva de gènere en les
organitzacions i en els seus projectes.
Els objectius específics són:
Donar un marc conceptual sobre el sistema sexe /gènere /sexualitat i la
perspectiva de gènere.
Facilitar mecanismes d'identificació de possibles desigualtats de gènere a
diversos àmbits socials.
Conèixer les principals eines i estratègies concretes per a la incorporació de
la perspectiva de gènere en les organitzacions i en els projectes.

Amanda Alexanian: Politòloga (Universitat de
Florència), postgrau en Gènere i Igualtat de la
Universitat Autònoma de Barcelona, experta en
incorporació de la perspectiva de gènere en els
projectes i organitzacions.
Forma part d'Almena Cooperativa Feminista, una
entitat sense ànim de lucre i d'iniciativa social que
treballa en projectes estratègics d'incidència
política amb l'objectiu d'avançar cap nous models
de gènere i deixar enrere l'heteropatriarcat.
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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)
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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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Amb l’objectiu de treballar els àmbits que ens són propis, però al mateix temps
fomentar les relacions internes, la creació de xarxes i la cohesió col·legial, al llarg de
l’any 2018 s’han dut a terme nombroses actuacions, tant per part de les comissions
territorials i sectorials del Colpis (que detallem més endavant) com a nivell central
(veure a continuació).

LÍNIA 2
COMUNITAT

Al mateix temps, també s’han organitzat activitats de caire més social, com ara:
-Diverses trobades amb nous col·legiats/des, per donar a conèixer el Colpis i alhora
recabar les demandes i suggeriments de les noves membres; i una sessió de Trivial al
Colpis.
-El 18 de juliol s’ha efectuat una anada al cinema per veure la pel·lícula “Mary
Shelley” (precedida per una introducció a càrrec de la Lídia Arroyo).
En un altre ordre de coses, s’ha promogut el coneixement d’institucions, temàtiques i
obres d’interès per als col·legiats/des:
-S’han ofert càpsules gratuïtes com la de presentació de l’Institut Català d’Avaluació
de Polítiques Públiques (Ivàlua);
-S’ha hostatjat una presentació de l’OPCAT (Observatori de partits polítics de
Catalunya)
-S’ha presentat el llibre “El canvi global. Un peu a les institucions i mil als carrers” (a
càrrec de Jesús Gellida -autor- i Albano-Dante Fachin).
-S’ha celebrat la xerrada “Conflicte públic: principis per a la seva gestió i mediació”
(amb Xavier Pastor).
- S’ha organitzat una sessió d’speed networking gratuïta per als col·legiats en el
marc del Saló Biz Barcelona, per al qual van tenir entrades gratuïtes
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Com cada any, també s’ha convocat –junt amb DEP Institut i Educaweb- la menció (6a ja)
Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, que
aquest cop ha distingit la recerca Estudi de l'Indicador d'Igualtat de Gènere de Catalunya
(IIGC), realitzat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Observatori
Dona, Empresa i Economia (ODEE).

LÍNIA 2
COMUNITAT

En el pla intern, el 26 d’abril vàrem celeb rar l’Assemblea Anual Ordinària, i també es
varen organitzar trobades amb col·legiats a Lleida, a les Terres de l’Ebre i a Girona.
Finalment, s’ha elaborat un directori de tesis doctorals de ciència política i sociologia
presentades en Universitats catalanes, per donar-les a conèixer i propiciar el seu
aprofitament per part de la comunitat de professionals d’aquestes disciplines.

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2018

SEMINARI “PARTITS POLÍTICS”

LÍNIA 2
COMUNITAT

Aquest curs va ser impartit per l'OPCAT, l‘Obsevatori dels Partits Polítics de
Catalunya. El seminari va estar co-organitzat amb Observadors per la Democràcia
(ODEM) i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
Va constar de les següents sessions:
BLOC 1: PARTITS POLÍTICS I EL GOVERN REPRESENTATIU
BLOC 2: RADIOGRAFIA DELS PARTITS POLÍTICS COM A SUBJECTE POLÍTIC

BLOC 3: PARTITS POLÍTICS I LES INSTITUCIONS
BLOC 4: ELS PARTITS POLÍTICS DE CATALUNYA
BLOC 5:
- Mecanismes externs dels partits polítics: les xarxes internacionals i les
fundacions polítiques
- La il·legalització dels partits
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CICLE “DRETS I LLIBERTATS”

Aquest curs va estar co-organitzat amb l'ODEM (Observadors per la
Democràcia) i amb l'Insitut de Ciències Polítiques i Socials, amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona.
Totes les sessions van anar a càrrec de membres del Col·lectiu PRAGA:

LÍNIA 2
COMUNITAT

31/10/18. Els drets fonamentals en el ‘Procés’ i el referèndum. Mercè Barceló.
Catedràtica de Dret Constitucional de la UAB.
7/11/18. L'article 155 de la Constitució. Josep Ramon Barberà. Professor Dret
Administratiu de la UPF.
21/11/18. Drets, funció pública i aplicació de l'article 155. Xavier Bernadí.
Professor de Dret Administratiu de la UPF.
28/11/18. Les garanties penals. Raimon Tomàs, MDAT, advocats
penalistes.
5/12/18. Inviolabilitat dels parlamentaris. Joan Vintró. Catedràtic de Dret
Constitucional UB.
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CICLE “VISIONS DE CATALUNYA I ESPANYA”
El Colpis i l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) vàrem organitzar el curs
'Visions de Catalunya i Espanya', co-dirigit pel politòleg Joaquim Colominas i Ferran
(COLPIS) i pel Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (ICPS).

LÍNIA 2
COMUNITAT

Sessió 1. 15/1. Valentí /Almirall: “Lo Catalanisme” Prof.: Dr. Josep Pich
Sessió 2. 22/1. Joan Maragall: “La ciutat del perdó” i altres articles. Prof.: Dr. Ignasi
Moreta
Sessió 3. 29/1. Enric Prat de la Riba: “La Nacionalitat Catalana” Prof.: Dr. Albert
Balcells
Sessió 4. 5/2. Francesc Cambó: “Per la concòrdia. Memòries (1876-1947)”Prof.: Dr.
Borja de Riquer
Sessió 5. 12/2. Antoni Rovira i Virgili: “Resum d’Història del catalanisme” Prof.: Dr.
Josep Maria Roig i Rosich
Sessió 6. 19/2. Salvador Seguí (el Noi del Sucre): “Narraciones anarco-sindicalistas de
los años veinte” Prof.: Dra. Teresa Abelló
Sessió 7. 26/2. Jaume Vicens Vives: “Notícia de Catalunya ” Prof.: Dr. Josep Maria
Muñoz
Sessió 8. 5/3. Salvador Espriu: “La pell de brau”Prof.: Dr. Xavier Bru de Sala
Sessió 9. 16/3. Josep Ferrater i Mora: “Les formes de la vida catalana” Prof.: Dr.
Josep-Maria Terricabras
Sessió 10. 19/3. Josep Benet: “Escrits en defensa pròpia” Prof.: Dr. Jordi Amat
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CICLE DE SOPARS-DEBAT AMB ELS CAPS DE LLISTA A LES ELECCIONS MUNICIPALS
DE BARCELONA
Atès que al 2019 hi ha eleccions municipals, hem volgut acostar als col·legiats/des els
protagonistes d’una de les conteses més rellevants que tindran lloc llavors (els
comicis per l’Alcaldia de Barcelona) i participar del debat sobre el moment i el futur
de Barcelona. A aquest objecte, hem iniciat un seguit de sopars-debat amb
representants dels grups políticis municipals.

LÍNIA 2
COMUNITAT

- Sopar-debat amb Alfred Bosch (ERC): 17 d’abril
- Sopar-debat amb Jaume Ciurana (PDeCat / Convergència): 8 de maig
-Sopar-debat amb Jaume Collboni (PSC): 10 de juliol
El cicle ha tingut continuïtat al primer trimestre de 2019.
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CREACIÓ DEL PREMI “MIQUEL CAMINAL & ANNA ALABART” A
TREBALLS FINALS DE GRAU DEL CAMP DE LA CIÈNCIA POLÍTICA
I DE LA SOCIOLOGIA

LÍNIA 2
COMUNITAT

En la primera edició del Premi impulsat pel Colpis, s’han
concedit quatre guardons:
-

El premi al millor treball final de grau en Ciència Política va
ser atorgat al treball de final de grau 'Depurando el concepto
de revolución', de Javier Fernández.

-

El tfg 'Cambreres de pisos. Control i resistències dins del
centre de treball; estudi de cas d'un hotel de Barcelona' de
Joel Mur, va rebre el premi en la categoria de Sociologia.

-

Nil Soler i Sofia Margarita Mojica van obtenir accèsits.
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Comissió de
Gènere
Responsable:
Eugènia Bretones

La comissió, liderada per la col·legiada Eugènia Bretones i Espejo, membre de Junta de Govern del
Colpis, s’ha reunit amb periodicitat bimensual, i en acabar el 2018 estava composada per 35 persones
col·legiades.

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
Responsable:
Eugènia Bretones

D’acord amb els objectius proposats, la Comissió de Gènere ha participat de les següents institucions
com a membre de ple dret:
- Plenari de l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG)
- Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC).
- Membre del GT Igualtat i ODS2030 del CNDC
- Membre de la Comissió de Dones de Igualtat de la Intercol·legial

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.

La Comissió de Gènere participa a través de diferents òrgans en el Pla estratègic de polítiques de gènere
2018-2021.

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2018

Comissió de
Gènere
Responsable:
Eugènia Bretones
Respecte l'activitat que s'ha dut a terme , ressalta la participació de la Responsable de la Comissió a la Taula
de pressupostos amb perspectiva de gènere a l'Ajuntament de Barcelona, la participació i lliurament de la 6a
edició en perspectiva de gènere de la Menció Enric Renau, i la posada en marxa de Formació contínua en
perspectiva de gènere per als nostres col·legiats i col·legiades.
Durant el 2018 també s'ha acollit una estada de becària nordamericana per tal de realitzar un estudi en el si
de la Comissió de la perspectiva de gènere als estudis de Ciència Política i Sociologia arreu del territori català.
L'article resultant d’aquesta estada serà publicat dins d'un Monogràfic de gènere a la revista Àmbits en motiu
dels actes de a vaga feminista del 8 de març de 2019 junt amb d'altres articles de diferents temàtiques
impulsades per la comissió en col·laboració amb d'altres col·legues de la professió i institucions.
Igualment, diferents membres de la Comissió de gènere han participat en els mitjans de comunicació
mitjançant entrevistes, o participació a programes.
D’altra banda, la Comissió de Gènere ha donat suport i ha participat en iniciatives com ara:
- Campanya per una Unió Europa amb perspectiva feminista #FemEU2030
- Decàleg de la Comissió de Dones de la Intercol·legial
- Manifest contra la violència masclista del CNDC
- Manifest contra justícia patriarcal del CNDC
S’espera seguir impulsant l’activitat de la Comissió de Gènere els propers anys, i obtenir-ne recursos per tal de
poder intensificar la seva activitat internament per a visibilitzar les competències de les nostres persones
col·legiades, com externament per tal de contribuir a les institucions de govern i entitats en les seves
contribucions en qüestions de gènere.
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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 2018:

-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 de gener del 2018
-Acte Anàlisi postelectoral
Les eleccions italianes: anàlisi de resultats
Amb la participació de:
Andrea Noferini, professor de Ciència Política a la UAB i a la Universitat Pompeu Fabra
Paola Lo Cascio, professora d’Història Contemporània a la Universitat de Barcelona
Coorganitzat amb l’ICPS
Dijous 15 de març del 2018
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Comissió de
Joves
Responsable:
Mariona Batlle

La Comissió de joves del COLPIS es va constituir la tardor de l’any 2017. En aquests prop de 18
mesos s’han celebrat dues reunions i s’han posat en marxa dues activitats:
• Trivial COLPIS: seguint les bases del famós joc de taula, les categories se substitueixen per
temàtiques més vinculades al Col·legi, com ara política internacional, gènere, teoria política i
sociològica, política i sociologia a la gran pantalla, política catalana i espanyola i administració
pública.
• Trobada nous col·legiats: periòdicament es convida a totes aquelles persones que s’hagin
col·legiat en els últims mesos a una benvinguda a la seu del COLPIS per part del Degà i el
Gerent.
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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.
Activitats 2018 de la Comissió de Gestió Pública
* 13 de març 2018: Primera reunió de la Comissió de #GestióPública al Colpis.
* Juny 2018: La Comissió va fer diverses proposes de pel·lícules per al cicle de cinema d'estiu que es volia dur a terme
(anomenat "El Col·legi et convida al cine“).
També, durant aquest mes es comenta al grup que ja és a Facebook el grup ORA (Observatori de Reformes i
Innovacions Administratives). La idea d'aquest grup, vinculat a la Comissió de Gestió Pública del ColpisCat, és que tots
i totes les col·legiades puguin estar al dia de les novetats en l'àmbit públic i puguin compartir articles i informacions
que creguin que són d'interès o que hagin escrit elles mateixes.
* 23 de juny 2018: Dia del Servei Públic.
* Setembre 2018: Se celebren les Jornades de reflexió sobre els reptes institucionals per a les administracions
públiques catalanes - El 21 i 28 setembre a la UPF i a la EAPC, respectivament.
Hi assisteixen en Josep Oller i l’Antoni Biarnés.
•Novembre 2018: Reunió amb el senyor Xavier Gatius, secretari general de polítiques digitals i administració pública.
Hi van assistir l’Antoni Biarnès, en Jordi Pacheco i en Josep Oller.
* A més, durant tot l’any ha estat operatiu 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 banda, aTwitter utilitzem
el hastag #gestiopublica per compartir tuits.
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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.
Responsable de la Comissió de Mediació:
Sònia Pereda López. Secretària de la Junta del COLPIS.
Els objectius principals de la Comissió de Mediació són els següents:
-Fer xarxa entre col·legiats especialistes en mediació i interessats en el tema.
-Fer visible aquesta professió per al nostre col·lectiu i potenciar el coneixement.
-Ser els referents del Colpis en qüestions de mediació, en especial en conflictes públics, és a dir,
quan una de les parts és una administració pública.
-Fer articles sobre mediació que ens publiquin a la revista Àmbits del Colpis i donar publicitar 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.
-Portar un Registre públic de professionals de la mediació col·legiats (en fase d’implementació)
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Comissió de
Mediació
Responsable:
Sònia Pereda

ACTIVITATS REALITZADES AL 2018
22/01/2018 Xerrada sobre el conflicte públic, a càrrec del politòleg i mediador Xavier Pastor, en el
marc del Dia Europeu de la Mediació (21 de gener de 2018)
MARÇ-JUNY 2018: Tutoria de dues persones en pràctiques que realitzen temàtiques relacionades
amb mediació.
Treball d’investigació sobre la mediació en Consells Comarcals
Treball d’investigació sobre la mediació en ajuntaments grans
ABRIL 2018: Creació del compte Twitter @colpismediació
OCTUBRE 2018: La responsable de la Comissió de Mediació, membre del Consell Assessor de la
Mediació, va actuar com a membre del jurat dels premis ADR 2018 del Departament de Justícia.
Es van valorar un total de 14 treballs en mediació fet per entitats i ens locals, 6 treballs de recerca
en la modalitat de treball de fi de Màster i 2 tesis doctorals (atorgament dels premis
22/01/2019).

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2018

Comissions
Territorials

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
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Comissions
Territorials:

GIRONA
Balanç d’activitats realitzades
17 febrer: Constitució de la CT Girona.
Molt bona acollida, amb presència de Jordi Pacheco i Salvador Martí (cap de l’àrea de ciència política de
la UdG). Van venir 10 persones, una cinquena part dels col·legiats/des de Girona. Es va veure molt
positivament la voluntat d’obrir el Col·legi més enllà de la capital, i es van abordar els temes on es
podria col·laborar: formació i cursos, visibilitat als mitjans, events politològics, col·laboracions amb
la UdG, etc...
Es preveu que la CT es reunirà un o dos cops l’any en formats distesos com el que vam realitzar (en
centres cívics, bars o locals socials, amb la idea d’obrir-nos a la societat).

Maig 2018: Xerrada/activitat coorganitzada amb la UdG, tipus seminari de sortides professionals per als
estudiants ccpp de la udg. L’Associació d’Estudiants ccpp de la UdG també hi ha estat
Desembre 2018: Preparació dels articles per a un monogràfic ‘gironí’ de la revista digital Àmbits

Comissions
Territorials:
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LLEIDA I
TARRAGONA
Balanç d’activitats realitzades
En el cas de la Comissió de Lleida, hi ha hagut una trobada de col·legiats i contactes
amb els mitjans de comunicació locals, el dia 3 d’octubre.
Pel que fa a la Comissió de Tarragona, el 25 de gener es va co-organitzar amb
#Vallspiula un sopar-debat amb Gerard Sesé, al voltant del tema “El rol de la
premsa digital durant el procés independentista”
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Comissions
Territorials:
TERRES DE L’EBRE
Quina és la META?
Que el COLPIS esdevingui el referent de veu “acreditada” i de “prestigi” dels politòlegs i sociòlegs de Catalunya a les Terres de
l’Ebre, tant per als actors polítics i agents públics i mitjans (client extern) com per als professionals i recent titulats (client
intern) en els diferents temes de la res social.
Quins són els OBJECTIUS?
1. Divulgació: Donar a conèixer el Colpis al nostre territori. 2. Participació: Facilitar la participació dels col·legiats de les nostres
Terres en la vida del Colpis per tal que aportin idees i s’impliquin en els nostres afers. 3. Coneixement: Crear espais de
connexió, xarxa i cocreació a les Terres de l’Ebre.
Quines són les ACCIONS desenvolupades al llarg del 2018?
En el marc de la intenció de difusió del nostre Col·legi al territori, així com de provisió d’eines per a la participació en els afers del
Colpis, el 27 de febrer de 2018 es va organitzar una trobada de professionals de la politologia i la sociologia del nostre
territori a Amposta, on també hi van assistir el degà i el gerent del Colpis, i en què també es van convocar els mitjans de
comunicació locals perquè en poguessin fer difusió. Aquesta reunió va possibilitar una primera posada en contacte dels/de
les col·legiats/-des de les Terres de l’Ebre en un entorn distès i informal.
Cal esmentar també la creació del grup de Whatsapp “COLPIS Comissió T. Ebre”, un espai de missatgeria instantània en què ens
podem comunicar entre alguns membres de la junta del Colpis i algunes persones col·legiades de les Terres de l’Ebre, i on
tractem qüestions relacionades amb la nostra Comissió territorial.
Finalment, en la línia de la voluntat de creació d’espais que permetin compartir idees i coneixement, ens vam proposar convidar
diversos professionals de la politologia i sociologia perquè desenvolupin xerrades i conferències al nostre territori. Entre ells,
vam intentar organitzar la presentació del llibre “La nueva gestión del empleo público”, d’en Carles Ramió i Miquel Salvador,
a les nostres comarques, i restem pendents de data
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LÍNIA 3
SOCIETAT

El Col·legi, en tant que corporació de dret públic creada per llei del Parlament de
Catalunya, té una funció social important a desenvolupar: aportar a la societat el
coneixement i l’experiència pròpies de la sociologia i la ciència política, per
contribuir a millorar l’àmbit dels interessos públics al país. En exercici d’aquesta
funció, durant l’any 2018 hem dut a terme nombroses activitats (que sovint han
tingut alhora una dimensió de foment de la comunitat politològica-sociològica, en
tant que en la mesura que aquesta comunitat estigui més estructurada i més activa,
més útil resultarà al país). Així, per exemple, hem organitzat diverses activitats
obertes a totes les persones interessades:
-Hem celebrat un debat post-electoral sobre els resultats dels comicis del 21D a
Catalunya
-Hem co-organitzat amb #VallsPiula un sopar-tertúlia per parlar sobre el rol de la
premsa digital durant el procés independentista, tenint per ponent el periodista i
politòleg Gerard Sesè
-Hem presentem al Colpis el llibre ‘El canvi global. Un peu a les institucions i mil als
carrers’, del col·legiat Jesús Gellida. Amb Albano-Dante Fachín
-Juntament amb CompolCat hem organitzat la sessió ‘Sobreviure a la compol de
Trump’. Per a la sessió vam comptar amb els ponents Miquel Pellicer (periodista,
antropòleg i autor de "La comunicación en la era Trump"), Marta Royo (publicitària i
economista) i Carles Agustí (president de Compolcat)
-Hem presentat el número de la revista ÀMBITS ‘Una radiografia dels partis polítics’
al Parlament de Catalunya, en una sessió presidida pel MHP Sr. Roger Torrent i amb
assistència de representants dels diversos grups parlamentaris.
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Les actuacions realitzades “portes enfora”, adreçades a la societat de la qual
formem part, com a expressió de la responsabilitat social corporativa que té
el Col·legi, també han inclòs aquestes altres activitats:
-Al Setembre, vàrem firmar un conveni de col·laboració amb CARITAS
Catalunya;

LÍNIA 3
SOCIETAT

- Hem presentat el rol i els serveis del Col·legi (en especial, els orientats a la
professionalització) als estudiants de darrers cursos de la Universitat de
Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autònoma de
Barcelona, alhora que hi hem explicat la realitat del mercat laboral actual i
les claus per a moure-s’hi.
-Hem presentat al Colpis l’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya.
-Hem obert el nostre propi Canal a Youtube, a través del qual posarem a
disposició de tothom materials d’interès.
-El Colpis, l'ICPS i el Consell Català del Moviment Europeu hem organitzat
una taula rodona d’anàlisi dels resultats electorals a Itàlia.
-Vàrem celebrar un acte al Col·legi amb el periodista Toni Aira i el mediador
Xavier Pastor parlant de “Per què la política és tan polèmica i conflictiva?”
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D’altra banda, en relació als temps políticament complexes que s’estan vivint al
país, als temes que han protagonitzat l’agenda política de l’any i a les qüestions
que preocupen especialment al Colpis (en particular, les de gènere), el Col·legi
(tant a nivell individual com en el marc de la Intercol·legial) ha fet diversos
posicionaments i actuacions:

LÍNIA 3
SOCIETAT

- Ens hem adherit al manifest per commemorar el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les Dones;
-El Colpis va donar suport a la vaga feminista del 8 de març
-Hem organitzat una taula rodona (junt amb l’ICPS) sobre gènere i política
-Hem col·laborat en l’edició del calendari “Dones i Sociologia” de la Universitat
Rovira i Virgili
- S’ha iniciat una potent oferta de formació en matèria de gènere, a fi de fornir
d’un marc conceptual i d’eines per avançar en la igualtat entre sexes
-La Comissió de gènere del Colpis ha entrat a formar part del Consell Nacaional de
les Dones de Catalunya
- El Colpis s’ha adherit al manifest del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per
la Igualtat
-Hem estat promotors i formem part de la Comissió de Dones i d’Igualtat de
l’Associació Intercol·legial
- Vàrem ser part del comunicat dels Col·legis Professionals en defensa de les
llibertats, els drets civils i la democràcia
- Hem sol·licitat a la Fiscalia Superior de Catalunya que retiri l’acusació contra els
membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya;
-Hem elaborat un informe de qualitat democràtica sobre el procés català
- A nivell institucional, el Colpis va fer una ofrena floral al monument a Rafael
Casanova, l’11 de setembre
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En paral·lel a tot l’anterior, el Col·legi ha estat actiu en nombrosos
fòrums i instàncies on s’ha sol·licitat la nostra presència i
aportacions.
Representació Institucional en Consells i Taules

LÍNIA 3
SOCIETAT

• 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
Finalment, la Responsabilitat Social Corporativa del Colpis també ha
comportat el següent:
-Formem part del dispositiu “BCN Ciutat Refugi”, per atendre i donar suport a
eventuals persones refugiades politòlogues o sociòlogues;
-Ens hem acollit al programa de Garantia Juvenil per tal de poder oferir una
oportunitat de treball a un col·legiat/da
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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.

• 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.
• Des de la Intercol·legial s’ha estat treballant el potenciament d’avantatges i
descomptes per a les persones col·legiades, la formació dels equips gestors dels
Col·legis i l’adaptació dels Col·legis Professionals a les normatives de transparència.
• La Intercol·legial ha creat (amb la participació activa del Colpis) la Comissió de
Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial.
• El Colpis i els Col·legis de l’àmbit social es reuneixen periòdicament per a tractar
temes d’interès compartit i implulsar algunes actuacions comunes.
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Relacions
Institucionals

Durant l’any 2018, hem treballat conjuntament
amb les següents institucions:

Administració Pública Local
• Ajuntament de Barcelona
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Castellbell i el Vilar
• Consell Comarcal del Berguedà

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

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

Unió Europea
•Comissió Europea (delegació a Barcelona)

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

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

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

((Posar una il·lustració a l’esquerra))
La projecció pública del Col·legi (indispensable per a incidir en la societat i per a donar un
bon servei a les persones col·legiades) s’ha fonamentat -al costat de les activitats- en una
comunicació que ha tingut 3 grans pilars:
• La revista digital ÀMBITS de Política i Societat
• Les Xarxes Socials (facebook, twitter i linkedin)
• El newsletter INFOCOLPIS
Addicionalment, s’ha seguit col·laborant amb els mitjans de comunicació quan se’ns han demanat experts en temàtiques específiques.
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COMUNICACIÓ
Blog Àmbits
EL BLOC ÀMBITS DE POLÍTICA I SOCIETAT

www.ambitscolpis.com

MONOGRÀFICS PUBLICATS
Prospectiva, la ciència que estudia el futur

Una radiografia dels partits polítics: la importància de
l’estructura orgànica i el seu funcionament.

8,798 VISITES ANUALS
4,333 VISITANTS
137 SUBSCRIPTORS
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Xarxes Socials
Twitter

EL COL·LEGI A LES XARXES SOCIALS: 3 COMPTES A TWITTER
@ColpisGenere

@ColpisCat
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Els hashtags de les activitats del 2018
#debat21D Debat post-electoral
#ElCanviGlobal Presentació del llibre de Jesús Gellida, col·legiat
#Italia4M Debat resultats electorals a Itàlia
#compolTrump Sessió ‘Com sobreviure a la compol de Trump’
#ColpisOpcat Presentació de l’Opcat al Colpis
#ensaturemsociologues #ensaturempolitologues #ensaturemsociolegs
#ensaturempolitolegs Suport a la vaga del 8M de la Comissió de Gènere
#genereipolitica Taula rodona sobre Gènere i Política
#ÀmbitsOpcat Presentació revista Àmbits sobre partits polítics
#ÀmbitsProspectiva Presentació revista Àmbits sobre prospectiva
#PremisColpisTFG Entrega de la 1a edició dels Premis TFG
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Xarxes Socials
Facebook
EL COL·LEGI A LES XARXES SOCIALS: FACEBOOK

Pàgina amb actualitzacions diàries sobre informacions del Col·legi, articles d’interès i
novetats del sector.
La pàgina comptava amb 1.508 seguidors a 31/12/18 (50 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 701 seguidors (un 44,5% més que a
finals de 2017).
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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 66 Infocolpis al llarg del 2018

INFOCOLPIS EXTERN
Enviat tots els dijous a aproximadament 1.700 subscriptors, conté informació per estar al
dia de les activitats del Col·legi. El 2018 es van enviar 46 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.

Diversos col·legiats i col·legiades (Antoni Biarnés,
Joaquim Colominas, Jesús Gellida, Gemma Ubasart)
fan una valoració sobre el primer aniversari del
referèndum de l’1 d’octubre

Les col·legiades Eugènia Bretones i
Sílvia Claveria analitzen el paper de la
ciutadania l’1 d’cotubre
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Mitjans de
Comunicació

ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ EL 2018

RÀDIO
• RTV Principado de Asturias
• TV3
• Ràdio Badalona
• RNE
• Ràdio Estel

PREMSA I REVISTES
• Diario Argentino Página /12
• El 9 nou
• Le Journal du Dimanche
• Ouest France
• Voz Pópuli
• Diari de Girona
• El Punt Avui
• Diari ARA

TELEVISIÓ

• Badalona Televisió

Temes

Situació política a Catalunya; Resultats
electorals a Itàlia; Societat catalana post
1O; Empresonament polítics catalans;
Sentència ‘La manada’; Resultats CIS
sobre el procés; Mediació en l’espai
públic; Moció de censura a Badalona;
Canvi d’hora estacional; Diada;
1er aniversari 1O; Maternitat;
Emmanuel Macron; Regeneració política;
Eleccions Andalusia
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LÍNIA 4
SOSTENIBILITAT

El darrer bloc de la memòria (però no pas per això menys
important) el dediquem a la dimensió “sostenibilitat” (és a dir, les
actuacions i assoliments del Col·legi en l’esforç continuat per a
esdevenir una organització socialment responsable i alhora cada
dia millor i més capaç de ser útil als seus membres i a la societat.
Això té relació amb els compromisos mediambientals i amb la
Qualitat, però també amb l’eficiència i el sanejament de les
finances col·legials (actualment ja plenament estabilitzades).
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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

Serveis Financers

Subministraments

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

Banca ètica i sostenible
Empresa tecnològica dedicada a la comercialització
d'energia elèctrica d'origen 100% renovable i de gas.

Col·legi de Politòlegs
Sociòlegs
de iCatalunya.
Memòria
2013
Col·legi ide
Politòlegs
Sociòlegs de
Catalunya.

RESULTAT ECONÒMIC 2018

CONCEPTES
ESTRUCTURA
Quotes
Sous i salaris
Seguretat social
Formacio staff
Lloguer
Despeses oficina
Suport informàtic
Suport web i comunicació
Suport gestió laboral
Suport gestió comptable
Serveis autònoms / altres
Serveis mèdics i assegurances
Despeses bancàries
Impostos municipals i Cedro
Manteniment i reparacions
Despeses generals Administració
Deganat, Junta i Comissions de Treball
Despeses per assistències
Inversions equips
Quotes corporatives (intercol·legial, CCME)
Subtotal despeses estructura
SUBTOTAL INGRESSOS i DESPESES ESTRUCTURA
PROJECTES
Cursos propis i a mida
Formació màster
Formació subvencionada
Estudis i projectes
Publicitat, mútua general i lloguer sala
Altres
SUBTOTAL INGRESSOS i DESPESES PROJECTES
TOTAL
TOTAL INGRESSOS I DESPESES
RESULTAT EXERCICI

IMPORTS (€)

IMPORTS (€)

INGRESSOS

DESPESES

146.000,00
-

86.690,00
25.760,00
663,00
18.200,00
14.522,00
900,00
1.500,00
1.550,00
4.300,00
750,00
600,00
3.150,00
2.250,00
1.000,00
5.500,00
2.510,00
2.500,00
2.930,00
907,00
176.182,00
176.182,00

-

146.000,00
25.400,00
0.00
28.000,00
18.500,00
4.100,00

16.000,00
0,00
17.000,00
9.000,00

76.000,00

42.000,00

222.000,00
+ 3.818,00

218.182,00
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