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Presentació
Teniu a les vostres mans la memòria de 2019 del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de
Catalunya, la 30ena des de la nostra creació, aniversari que ha estat motiu de celebració.
En primer lloc, esmentar el canvi de nom del Col·legi, en el marc de l’eliminació del llenguatge sexista en les
comunicacions corporatives, per tal d’assolir la representació inclusiva de totes i tots els qui formem part del nostre
col·lectiu i com a contribució a una societat que volem justa i igualitària.
D’altra banda, recordem els objectius estratègics de l’actual mandat per avaluar correctament els resultats assolits al
llarg de 2019:
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.
Voldria destacar, primer, la dedicació de les persones que impulsen i coordinen les comissions, espais naturals de
participació que despleguen la nostra presència territorial i que faciliten enviar persones col·legiades especialitzades
als mitjans de comunicació. Les comissions es van crear l’any 2017, van començar a caminar el 2018 i, en aquest 2019
comencen a cristal·litzar les línies d’especialització i les tendència de treball de cadascuna. Tot i així, durant el proper
any, caldrà reflexionar sobre el seu funcionament a partir de les experiències que hem anat recollint.
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En segon lloc, s’han treballat les relacions institucionals per a donar a conèixer la professió. Sovint ens trobem
persones politòlogues o sociòlogues en llocs de responsabilitat en les institucions públiques amb qui ens és fàcil
connectar i que, sovint, impulsen transformacions motivades pel seu coneixement professional. En aquest àmbit
també són fonamentals les comissions, com la presència destacada de la comissió de gènere en el Consell Nacional
de Dones de Catalunya o de la comissió de mediació en el Consell de la Mediació de Catalunya.
Dins d’aquest capítol, hi ha el treball en xarxa amb entitats que tenen interessos afins. Normalment són entitats
interdisciplinàries focalitzades en àmbits del nostre interès com el sistema electoral, els drets i llibertats o el
municipalisme, i que ens permet eixamplar el cercle d’influència del Col·legi. En altres casos, com l’associació
Intercol·legial i el Consell Català del Moviment Europeu en som socis i estem presents a la seva Junta Directiva.
La joia de la corona de la difusió de l’expertesa politològica i sociològica és el Fòrum de Debat, amb les anàlisis
electorals i postelectorals, el Premi Miquel Caminal – Anna Alabart o la col·laboració amb el Premi Catalunya de
Sociologia, entre altres.
Pel que fa als serveis, el canvi més important ha estat en l’àmbit de la formació. Seguim apostant per la formació
professional contínua, que des de l’any 2018 està bonificada, i per la preparació d’oposicions, amb l’objectiu
d’incrementar la nostra presència en la funció pública. També cal destacar la voluntat de lligar la formació a les
necessitats expressades per les comissions, d’acord amb la seva visió estratègica.
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
col·laboradors externs. Tot aquest cúmul d’esforç, energia, temps i dedicació és el que ens ha fet arribar fins aquí i,
també, el nostre motiu de ser.
Gràcies a vosaltres, hem pogut celebrar els 30 anys de vida del Col·legi i, amb tots vosaltres i amb els que vindran,
esperem celebrar-ne molts més.
Jordi Pacheco i Canals
Degà
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ORGANITZACIÓ
JUNTA DE GOVERN | 2019
Degà: Jordi Pacheco i Canals

Vicesecretari: Jordi Grané i Mascarell

Vicedegana: Montserrat Perals i Tresserra

Secretària: Sònia Pereda i López

Tresorera: Eugènia Bretones i Espejo

Interventor: Jesús Palomar i Baget

Vocals
Joaquim Colominas i Ferran
Laia Pellejà i Adalid

Josep M.Ribot i Igualada

Mariona Batlle i Neira

Albert Balada i Abella

Xavier Fähndrich i Richon
Joan Trias i Badruna

Comissionats/des
Eugènia Bretones: Gènere

Sònia Pereda: Mediació

Mariona Batlle: Joves
professionals

Víctor Solé: Relacions
Internacionals

Joan Trias: Girona

Josep M. Ribot: Brussel·les

Jordi Grané/ Josep
Oller: Gestió Pública

Xavier Fähndrich: Camp de
Tarragona
Alba Sancho: Terres de l’Ebre

Joaquim Colominas: Fòrum
Debat
Albert Balada: Lleida
Eduard Barcons: Catalunya
Central
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ORGANITZACIÓ

EQUIP DE TREBALL
Direcció-Gerència
Antoni Biarnés

Formació
Max Tió
(Valeria Tallarico)

Administració
Esther Fabregat

Comunicació
Montse Ortigosa
Laia Farrera (Des de Juliol)

Suport a l’equip:
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
Bernat González Ripoll (Oct. 18 – Abr. 19)
Sara Garcia Arroyo (Oct. 19 – Abr. 20)
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Evolució altes i baixes col·legials
350

Altes

317

Baixes

300
250
200

190
171

159

155
139
137

150
100

157

92

92

2013

2014

169

101

127
126
122
113
110
108
105
104

73

67
50
0
2009

2010

2011

2012

2015

2016

2017

2018

2019

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2019

EL 2019 ES VAN COL·LEGIAR…
Patrícia
Marina
Emilia
Esther
Aitor
Marc
Alícia Ingrid
Antoni
Judith
Joyce
Oriol
Leila
Bruno
Miquel
Mireia
Sara
Saúl
Martí
Mariona
Jordi
Laia
Guillermo José
Ma. Jesús
Javier
Jihan

Abad Martínez
Aguilar Mañas
Aiello
Albesa Jové
Alonso Garcia
Alonso Talo
Ardenuy Zabala
Barber Fedelich
Bielsa Millan
Bohorquez Pérez
Bonet Martin
Bougrine Torres
Burgos García-Ufano
Burgueño Gras
Casado Olivas
Casajuana Costas
Castellano Pacheco
Clapés González
Codinach Fossas
Costa Simón
Crespi Argila
Cruz García
Delgado Portela
Díaz Scarpetta
El Mzouri Chekroune Bout

Alexandre
Ainoa
Albert
Javier
Mónica
Mireia
Sara
Natalia
Flávio Henrique
Elena
Héctor
Mónica
Gerard
Rubén
Antonio
Àngels
Joan
Laia
Miquel
Maria
Isaac
Alejandro Sergio
Georgios
Cristina
Francesc

Erra Fernández
Expósito Fernández
Fabregat Ortiga
Fernández Hernández
Fernández López
Gallego Requena
Garcia Arroyo
Garriga Rodríguez
Ghilardi
Giménez-Frontín Capdevila
Giner Garcia
Gómez Durán
Gómez Vargas
Gordillo Vinuela
Gracia Caridad
Gras Riu
Guillaumet Griñó
Hernández Cisa
Iborra Vicheto
Isern Riera
Jiménez Garcia
Jurodovic Madrid
Karakasis
Labarías Oller
Llaó Santiago
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EL 2019 ES VAN COL·LEGIAR…
Ernest
Lojaina
Guifré
Aleix
Robert
Gerard
Xavier
Aleix
Berta
Maria
Jordi
Sofia
Matías
Irene
Montserrat
Alex
Míriam
Joel
Manuel
Anna
Iolanda
Guillem
Miriam
Mar
Carla

López
Maftouh Lachheb
Margarit Contel
Martí Danés
Martínez Charlez
Martínez Garcia
Martínez Romero
Masramon Cruzate
Mediano Esquefa
Miranda Baroja
Miró Sabaté
Mojica Barquero
Molleda
Monge Solanas
Montfort Chamero
Moreno Rodrigo
Morón Fernández
Mur Llobetó
Narejo Alcázar
Olivella Peral
Ortega Palomar
Pañella Valiente
Peña López
Pérez Gimeno
Perucca Ianitelli

Laia
Gerard
Oriol
José Guillermo
Raquel
Daniel
Sandra
Mihaela Iona
Josep
Alba
Regina
Carlota
David
Júlia
Sara
Mariana
Laia
Valeria
Pol
Héctor
Ainara
Alicia
Marina
Nil
Ariadna
Tatiana
Ana

Portell Casals
Portet Badia
Pursals Sandoval
Ramírez Peña
Ramiro Domingo
Ramis Castelltort
Ramos Batet
Ratiu
Reixach Molet
Rodríguez Jodar
Rodríguez Torres
Rossell Cabezas
Salinas Espías
Sanuy Morell
Silles Zornoza
Sirvent Jurkasaitis
Solans Ingla
Tallarico
Tarrida Aribau
Tarroc Fernández
Tudanca Beltran
Valdés Lucas
Velasco Coria
Vilaseca Rasquí
Villalba Rodríguez
Villena Garcia
Yuste Garcia
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EL COL·LEGI EN IMATGES

Participació al Parlament de les Dones

Sessió d’Orientació sobre Consultoria

Presentació del número 51 de la Revista
Àmbits de Política i Societat al CIDOB

Entrega de premis 2a edició Premis TFG Miquel
Caminal i Anna Alabart
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EL COL·LEGI EN IMATGES

L’1 d’octubre explicat a la premsa en llengua
alemanya

Signatura de conveni amb Parlem_Telecom

Àgora de Drets amb Rafael Ribó, Síndic
de Greuges

Celebració del 30 Aniversari del Col·legi
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Durant l’any 2019 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.
Però al mateix temps s’han ofert altres serveis i activitats de suport al
col·legiat/da:

LÍNIA1
SERVEIS

- 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 als màsters en Màrqueting Polític
(UAB); al de Data Analytics for Social Science (UB) i al de Globalització,
Desenvolupament i Cooperació (UB), entre altres.
Addicionalment,
- S’ha elaborat la Memòria d’activitats de 2018.
-S’han fet diverses crides a 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

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 2009-2019
Ofertes Laborals Publicades
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L’any 2019 es van publicar un total de 1.483 ofertes de feina,
un 41,53% més que les publicades l’any 2018, la qual cosa
significa que la quantitat ha crescut en gairebé el doble
d’ofertes que en l’any anterior.
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 a altres entitats, per publicar les seves vacants.
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Borsa de Treball

Tipologia d'Ofertes Laborals
Tercer Sector
34%

Sector Públic
28%

Els àmbits on més ofertes per a
politòlegs i sociòlegs s’han publicat són
el tercer sector (34% del total), seguit del
sector públic (28%), i el sector privat
(25%).
A més distància se situa la investigació i
la docència (13%)

Docència i
Investigació
13%
Sector Públic

Sector Privat

Sector Privat
25%
Docència i Investigació

Tercer Sector
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Borsa de Treball

Titulació Requerida
Ciències
Polítiques
21%

Indeterminada
43%

Sociologia
14%

Ambdues
22%
Ciències Polítiques

Sociologia

Ambdues

Indeterminada

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
(22,36%), tot i que seguides de prop per
les
que
només
convocaven
a
politòlegs/gues (20,90%). Les que només
convocaven a
sociòlegs/gues eren
menys
nombroses
(14,23%).
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Borsa de Treball

Situació geogràfica del lloc de treball
Barcelona ciutat
34%

Internacional
33%

La majoria d’ofertes, un 33,73%, són
específicament per a un lloc de treball a
Barcelona, gairebé la mateixa proporció
que les ofertes que corresponen a
l’àmbit internacional (33,22%). A

Estat espanyol
11%

Barcelona ciutat

Catalunya
22%
Catalunya

Estat espanyol

Internacional

A continuació, un 21,91% de les ofertes
van dirigides a llocs de treball ubicats a
Catalunya.
Les ofertes ubicades a la resta de l’Estat
són les més minoritàries amb un 11,11%.
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Al·legacions,
Orientacions i
Avantatges

Al·legacions
• Durant el 2019 s’han presentat 7 al·legacions a convocatòries de llocs de treball o sistemes de provisió dels mateixos que no
contemplaven la possibilitat que hi participessin politòlegs/ogues o sociòlegs/ogues malgrat que les funcions a desenvolupar
eren pròpies de les nostres disciplines.
• Concretament, es van fer al·legacions davant els Ajuntaments de Badalona, Viladecans, L’Hospitalet de Llobregat i Tàrrega; I
davant el consell comarcal de la Garrotxa, la Diputació de Barcelona I el Parlament de Catalunya.

Orientacions
Al 2019 s’han dut a terme una quinzena de sessions d’orientació laboral.

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).
• Conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia i Mediació de la Generalitat de Catalunya.
• Conveni de Pràctiques al Consell Comarcal del Berguedà.
• Conveni amb Parlem Telecom.
• Convenis de Pràctiques amb la facultat de CCPP i SOC de la UAB i amb la Facultat de Dret de la UB.
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Formació

Les xifres

LA FORMACIÓ CONTINUADA EN XIFRES
Evolució alumnes inscrits/es
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TOTAL CURSOS: 20
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Formació

Continuada

Com dur a terme una campanya
municipal exitosa (Curs En línia)
[16 hores]

Com elaborar un pla de polítiques
LGTBI+
[9 hores]

Construcció d’Indicadors Socials
[16 hores]

Objectiu general

Docents

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 i màster en
gestió pública per la UAB. Ha fet estudis
de màrqueting 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.

L'objectiu general del curs és aprendre a investigar i redactar per
realitzar un pla de polítiques LGBT+ a nivell municipal o comarcal,
tot i que també és aprofitable per a empreses i entitats privades
que desitgin implantar un pla de polítiques LGBTI+ al seu sí.

Christopher Casas. Llicenciat en
Periodisme (UVic) i Ciències Polítiques
(UAB). Tècnic de Feminismes i LGTBI+ al
Consell de Joventut de Barcelona.

Adquirir els coneixements adequats pel procés d'elaboració de
sistemes d'indicadors socials: conceptualització, operativització i
mesura;
Conèixer la utilitat dels sistemes d'indicadors socials en els
diferents àmbits d'estudi en el diagnòstic, avaluació i seguiment
de les polítiques públiques;
Adquirir les habilitats necessàries per l'aplicació d'aquesta
tècnica, per donar resposta a les necessitats de caràcter social,
econòmiques i polítiques.

Màrius Domínguez. Professor del
Departament de Sociologia i Anàlisi de
les Organitzacions de la Universitat de
Barcelona.
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Informes d’Avaluació d’Impactes
de Gènere (Curs En línia)
[20 hores]

Conèixer els informes d’avaluació de l’impacte de gènere com
a eines per implementar el principi de transversalitat de
gènere;
Aprendre a detectar les diferències i desigualtats de gènere
que influeixen a una política, programa o servei;
Aprendre a avaluar l’impacte de gènere que té una política,
programa o servei;
Aprendre a realitzar propostes de millora per reduir l’impacte
negatiu de gènere que pugui produir una política, programa o
servei.

Mònica Gelambí. Doctora per la
Universitat Rovira i Virgili, amb menció de
doctorat europeu. Llicenciada en Ciències
Polítiques i de l’Administració per la UB i
en Dret per la URV. Des del 2008 és
directora del Centre Atena Gender
Consulting, centre especialitzat en
formació i recerca en temes d’igualtat en
gènere en el món local.

Excel Aplicat a l’Anàlisi de Dades
Estadístiques
[21 hores]

L'objectiu general del curs és desenvolupar les funcions
bàsiques del programa Excel per al tractament i anàlisi de
dades quantitatives: procediments, aplicacions, interpretació
de resultats i elaboració d'informes.

Laura Morató. Sociòloga i Responsable de
l'Àrea de Dades del Panell de les
Desigualtats de la Fundació Jaume Bofill.

Simulació Social
[13 hores]

L’objectiu general del curs és desenvolupar les habilitats
practiques fonamentals per a entendre, dissenyar i
implementar un projecte basat en la simulació social, estudiarne els resultats i treure’n conclusions.

Joan Gasull Jolis. Científic de Dades i
Sociòleg. Professor al Centre Universitari
Tecnocampus de Mataró. Formador i
consultor de ciència de dades a LinkedIn
Learning i DataBCN.
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Indicadors de Gènere i Dades Obertes:
Diagnòstic, Seguiment i Avaluació
[20 hores]

El curs té per objectiu, per una banda, donar a
conèixer les possibilitats dels indicadors de
gènere per a anàlisi sociològica i per al disseny,
seguiment i avaluació de programes. I per l’altra,
introduir les possibilitats que ofereixen les dades
obertes en el treball amb indicadors de gènere.
Així també, el curs té l’objectiu de què les
persones participants siguin capaces
d’identificar i construir nous indicadors de
gènere a partir de l’ús de dades obertes.

Lidia Arroyo Prieto. Investigadora del
grup de Gènere i TIC (IN3-UOC) i portaveu
del grup de dades de l’Observatori de
Gènere de la Generalitat de Catalunya.
Lourdes Muñoz Santamaria. Fundadora
de Barcelona Iniciativa Open. Presidenta
de l’associació Dones en Xarxa.
Maribel Cárdenas Jiménez. Professora de
Sociologia del Gènere a la UAB i
coordinadora de Polítiques d’Igualtat i
LGTBI a l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.

Tècnic/a en Orientació i Inserció Laboral
[13 hores]

L'objectiu és analitzar i donar a conèixer alguns
dels aspectes principals de l’organització del
mercat de treball actual i de les polítiques
d'ocupació per a desenvolupar la feina de tècnic/a
en orientació/inserció laboral de la manera més
eficient possible.

Sergi Raventós. Doctor en Sociologia i
Treballador Social. Expert en inserció i
orientació laboral.

Gestió i Planificació de Projectes
[18 hores]

L’objectiu del curs és capacitar als alumnes per a
gestionar projectes, tant des de la perspectiva de
l’equip de treball com de la del líder, atorgant-los
les eines imprescindibles de gestió d’equips i
recursos, disseny, planificació i execució d’un
projecte.

Marc Ambit. Consultor i formador
especialitzat en la Gestió de Projectes.
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Implemenar la transversalitat de
gènere a la feina quotidiana de les
administracions locals (Curs En Línia)
[9 hores]

Aprendre a implementar la transversalitat de gènere en les
administracions locals d’acord amb l’aprovació de la Llei 17/2015,
d’igualtat efectiva de dones i homes.

Mònica Gelambi. Doctora per la Universitat
Rovira i Virgili, amb menció de doctorat
europeu. Llicenciada en Ciències Polítiques
i de l’Administració per la UB i en Dret per
la URV. Des del 2008 és directora del
Centre Atena Gender Consulting, centre
especialitzat en formació i recerca en
temes d’igualtat en gènere en el món local.

Infografia i Visualització de Dades i
Programació: Comunicar i Presentar
de Forma Eficaç la Informació i les
Dades [10 hores]

L'objectiu del curs és que els alumnes aprenguin a crear gràfics
clars i fàcils d'interpretar per tal de comunicar i relatar les dades
de la manera més adequada.

Ignasi Alcalde. Grau Universitari en
Multimèdia, Postgrau en Infografia i
Visualització de dades. Consultor docent en
aquest camp a la UOC i fundador de
mydata.barcelona.

R per a l’Anàlisi de Dades i
Programació – Nivell Bàsic
[15 hores ]

L'objectiu general del curs és desenvolupar les habilitats
pràctiques fonamentals per a realitzar anàlisis de dades bàsiques
amb R, a la vegada que s’aprofita el potencial del programa com a
llenguatge de programació per a realitzar processos més avançats.

Joan Gasull Jolis. Científic de Dades i
Sociòleg. Professor al Centre Universitari
Tecnocampus de Mataró, UVIC, UAB i UOC.
Formador i consultor de ciència de dades a
LinkedIn Learning, Penta Learning i
DataBCN
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Avaluació de Programes Socials i
Polítqiues Públiques (Curs En Línia)
[24 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 polítiques.

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

Investigació-Acció Participativa –
IAP- (Curs En Línia)
[16 hores]

Introduir diferents metodologies participatives i les seves
aplicacions en processos territorialitzats. Alhora, es tracten
algunes de les tècniques i eines que poden ser incloses en el
procés.

Mariela Iglesias Costa. Sociòloga,
especialitzada en polítiques urbanes i
socials.

La Llei Electoral Catalana
[27 hores]

Revisar diversos aspectes que tenen a veure amb les lleis
electorals: des de la qüestió de la representació fins als continguts
de les lleis electorals, les alternatives que es poden plantejar en
elles, els efectes d’aquestes normatives o les dificultats concretes
amb què ens hem topat a Catalunya quan s’ha intentat elaborar la
nostra pròpia norma.

Diego Muro. Professor a la Universitat de
St Andrews
Josep Maria Reniu. Professor a la UB
Ignacio Lago. Professor a la UPF
Jordi Matas. Professor UB
Víctor Hidalgo. Scytl
Mercè Castells.
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Introducció al Big Data (Curs En
Línia)
[7 hores]

Proporcionar els conceptes bàsics del Big Data i les seves
aplicacions per a analitzar i gestionar grans volums de dades.

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

Com aconseguir Recursos de la Unió
Europea. Curs Pràctic sobre
Estratègies Actuals i Futures per a la
Gestió i Desenvolupament de
Projectes
[16 hores]

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

Albert Sorrosal. Expert de la Comissió
Europea (DG NEAR)
Xavier Tiana. Cap de Relacions
Internacionals de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona
Sílvia Mestres. Cap Oficina Projectes
Europeus d'ACCIÓ
Genís Padilla. Auditor a DF Economistes
Auditors

Gestió i Comunicació de Crisi
[5 hores]

El curs dona una visió global de com preparar-se davant d’una crisi
i proporciona algunes eines i protocols de gestió i comunicació
fonamentals per a fer-hi front.

Josep Maria Brugués del Moral. Llicenciat
en Periodisme per la UAB i postgrau en
Relacions Públiques per la Universitat de
Seattle (EUA). Professor de Comunicació
Corporativa i Relacions Institucionals a
la Universitat Ramon Llull i professor
associat a: l'IDEC. UPF i UOC. Official
Trainer a Dale Carnegie.
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Formació

Continuada
Formació continuada. Detall dels cursos
Objectiu general

Docents

Taller de Curta Durada per a
Director/es de Campanyes Electorals
[7 hores]

Facilitar als/les participants coneixements preferentment pràctics
que els permetin aprofundir en el màrqueting polític, en general, i
electoral des de la pràctica quotidiana.

Albert Trullols Segura. Consultor
internacional en governança i estratègia
política i electoral.

Introducció al Protocol
[8 hores]

Conèixer els principis bàsics del Protocol i la seva vinculació amb
els actes públics i privats de diferents àmbits;
Dominar les tècniques i eines bàsiques per a l’efectiva
organització del actes i
Reconèixer les sinèrgies relacionals i comunicatives que el
Protocol aporta a empreses i institucions.

Gisela Enseñat. Llicenciada en Relacions
Públiques i Publicitat per la Universitat de
Barcelona, experta en cerimonial i protocol
per la Càtedra internacional itinerant
d’estudis Superiors de RRPP de la
confederació Iberoamericana. Ha estat cap
de planificació i gestió de protocol del
departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya i actualment és la
cap de Relacions Externes i Protocol del
departament d’Interior.
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Formació

Preparació
d’Oposicions
Curs de Preparació d’Oposicions
Programa

Objectiu general

Curs de Preparació d’Oposicions al Cos
Superior de la Generalitat de Catalunya
[336 hores].

Preparar per a l’examen d’oposicions a les persones que volen aconseguir una plaça de
funcionariat a la Generalitat de Catalunya realitzant funcions de nivell superior en qualsevol
dels diferents departaments, entre les quals s'inclouen tasques directives, de gestió,
inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Direcció acadèmica i coordinació: Max Tió
Nombre d’alumnes: dos grups de 25 alumnes cadascun, aproximadament, durant dos dies a la setmana (dijous i divendres a la tarda)
Total hores lectives: 336
Equip docent:

Xavier Balagueró
Rosa Fillol
Jonathan Jorba
Pedro López

Àlex Madariaga
Eulàlia Mas
Lourdes Muñoz

Esther Recasens
Toni Sánchez
Jordi Travé
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Formació

Ocupacional
Formació subvencionada o ocupacional. Detall de cursos
Curs

Objectiu general

Plans d’Igualtat
[20 hores]

Formar els/les alumnes sobre com implementar un pla d’igualtat d’oportunitats entre
homes i dones a les empreses, administracions i entitats.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Eines de Comunicació per a
Intervencions Públiques
[12 hores]

Realitzar activitats de comunicació amb suport de gravació per tal de dur a terme una anàlisi
en profunditat de les principals errades en els processos de comunicació.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Eines d’Iniciació al Màrqueting Digital
per Autònoms
[5 hores]

Introduir els conceptes bàsics dels màrqueting digital per a persones treballadores
autònomes, ajudant a establir una estratègies i plans adaptats a les característiques
específiques de l'empresa.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
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Formació

A Mida
Formació a Mida. Detall de cursos
Curs

Objectiu general

Prospectiva
[15 hores]

Donar a conèixer l'aplicació de la prospectiva a través dels mètodes principals que s’utilitzen
a l’hora de començar qualsevol estudi per a la construcción d’escenaris de futur.

Entitat: BCN Activa

Sessions d’Orientació
[4 hores]

Sessions d’orientació laboral (3) sobre com accedir a treballar a l’administració pública; a
organismes internacionals i sobre com esdevenir consultor/a. Les sessions estaven dirigides
als alumnes del darrer curs de Ciència Política i Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona

Perspectiva de Gènere i Polítiques
Públiques
[40 hores]
Entitat: Acció Cívica

Curs en part presencial i en part online sobre la implementació de la perspectiva de gènere
a les administracions públiques.
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Formació de
Tercer Cicle

Formació de tercer cicle
Programa

Objectiu general

Màster/Postgrau en Tècniques
d’Investigació Social Aplicada
[17a 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); Max Tió
(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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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 2019 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).

Al mateix temps, també s’han organitzat activitats de caire més social, com ara:

LÍNIA 2
COMUNITAT

-Diverses trobades amb nous col·legiats/des, per donar a conèixer el Col·legi i
alhora recollir les demandes i suggeriments dels i les noves membres. També s’han
realitzat altres reunions com el sopar amb els membres de la Catalunya Central a
Manresa, el 25 de gener, o el dinar de degans i deganes.

-La formació d’un equip del Colpis per a participar al Torneig Circuit 3x3 de Bàsquet a
Caldes de Malavella el 7 de març o el petit concurs literari #SantJordiCOLPIS des de
les xarxes socials, el 23 d’abril.
En un altre ordre de coses, s’ha promogut el coneixement d’institucions, temàtiques i
obres d’interès per als col·legiats/des:
-El 23 de gener, es va celebrar la xerrada Les dades obertes per a innovar en la
sociologia, a càrrec de la Barcelona Iniciativa Open Data.
-El 17 d’octubre vam organitzar la visita a l’exposició FEMINISMES! al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
- A finals d’any s’engega un grup de conversa en català per aprofundir en
l’aprenentatge i la divulgació de termes sociològics i politològics en aquesta llengua,
especialment pensat per a persones col·legiades recentment arribades a Catalunya.
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LÍNIA 2
COMUNITAT

Com cada any, també s’ha convocat –juntament amb l’Institut D’EP i
Educaweb- la 7a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social
aplicada en educació, formació i treball, que l’any 2019 ha distingit l’informe
La qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible: directrius d’avaluació, coordinat per l’Agència
Catalana d’Ensenyament Superior d’Andorra i elaborat pel grup
d’investigació Còmplex de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En el pla intern, el 29 d’abril vam celebrar l’Assemblea General Ordinària, i
l’Assemblea General Extraordiària, el 17 de desembre.
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CURS “LLEI ELECTORAL CATALANA”

Aquest curs va estar co-organitzat juntament amb l'ODEM (Observadors per la
Democràcia) amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de
Barcelona.

LÍNIA 2
COMUNITAT

23/09/19. Sessió introductòria sobre la crisi de representació i els sistemes
electorals com a possibles causes i/o remeis. Diego Muro (Universitat de St.
Andrews)
30/09/19. El context català: els intents de fer una llei electoral catalana, la
importància i els límits d'una tal llei i les dificultats per a culminar aquests
intents. Josep M. Reniu (UB)
07/10/19. Les diferents dimensions d'una llei electoral. Ignacio Lago (UPF)
14/10/19. L'administració electoral i les juntes electorals. Jordi Matas (UB)
21/10/19. El vot electrònic. Víctor Hidalgo (Scytl)
28/10/19. L'observació electoral. A càrrec de Mercè Castell (ODEM)
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CICLE “VISIONS DE CATALUNYA I ESPANYA”
El Col·legi i l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) vam organitzar la segona
edició del seminari Visions de Catalunya i Espanya. Co-dirigit pel politòleg Joaquim
Colominas i Ferran (COLPIS) i pel Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (ICPS), en aquesta
ocasió el seminari es va dedicar a Presidents de Catalunya, pensament polític i obra
de govern.

LÍNIA 2
COMUNITAT

Sessió 1. 25/01. Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Catalunya,
1914-1917. Prof.: Enric Pujol
Sessió 2. 27/02. Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya, 19311933. Prof.: Josep M. Roig i Rosich
Sessió 3. 04/3. Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, 1933-1940.
Prof.: Josep Maria Solé Sabaté
Sessió 4. 06/3. Josep Tarradellas, president de la Generalitat de Catalunya, 19541980. Prof.: Carles Santacana
Sessió 5. 11/03. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, 1980-2003.
Prof.: Joan B. Culla
Sessió 6. 13/03. Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya, 20032006. Prof.: Montserrat Tura
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CICLE DE SOPARS-DEBAT AMB ELS CAPS DE LLISTA A LES ELECCIONS
MUNICIPALS DE BARCELONA I ALTRES PERSONALITATS DESTACADES:

LÍNIA 2
COMUNITAT

Atès que al 2019 s’han celebrat eleccions municipals, hem volgut acostar als
col·legiats/des els protagonistes d’una de les conteses més rellevants que han tingut
lloc al llarg d’aquest any (els comicis per l’alcaldia de Barcelona) i participar del debat
sobre el moment i el futur de la ciutat. A aquest objecte, l’any 2019 hem continuat
amb el cicle de sopars-debat amb representants dels grups políticis municipals, que ja
es va iniciar l’any 2018.
- Sopar-debat amb Josep Bou (PP): 30 de gener
- Sopar-debat amb Anna Saliente (CUP): 25 de febrer
-Sopar-debat amb Joan Subirats (Barcelona en Comú): 18 de març
En aquesta mateixa línia, també s’han organitzat sopars amb altres personalitats
rellevants pel país, com ha estat el cas de:
-Sopar-debat amb el politòleg Albert Noguera i el periodista Carles Solà: 25 d’abril
-Sopar-debat amb Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona: 22
de juliol
-Sopar-debat amb Ernest Pérez-Mas, CEO de Parlem Telecom: 18 de setembre

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2019

SEGONA EDICIÓ DEL PREMI “MIQUEL CAMINAL I ANNA ALABART” A
TREBALLS FINALS DE GRAU DEL CAMP DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE LA
SOCIOLOGIA
En la segona edició del Premi impulsat pel Col·legi, s’han reconegut els
treballs següents:

LÍNIA 2
COMUNITAT

-

El premi al millor treball final de grau en la categoria de Ciència
Política va ser atorgat a Joel Cantó (UB) pel seu treball European
Social Democracy and the Quest for Electoral Relevance.

-

El TFG L’auge de l’extrema dreta a la Unió Europea: la immigració en
el punt de mira de Carla Cano (UAB), va ser el guardonat en la
categoria de Sociologia.

-

Els treballs de Sara Casajuana Costa (UAB) i Jaume Cantero Guerrero
(UPF) van ser reconeguts com accèssits en la categoria de Ciència
Política i Evelyn Gil Martínez (UAB) en la de Sociologia.
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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
Col·legi, s’ha reunit amb periodicitat bimensual.

Els objectius aprovats per aquesta Comissió són:
-Apoderar les dones politòlogues i sociòlogues col·legiades del Colpis.
-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 del Col·legi, 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
de la 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 Internacional, ODS (Agenda 2030); Economia i Empresa i Reforma del Decret 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 i Lídia Arroyo 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.
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Comissió de
Gènere
Responsable:
Eugènia Bretones
ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2019
Respecte l'activitat que s'ha dut a terme, s’ha mantingut la participació de la Responsable de la Comissió a la
Taula de pressupostos amb perspectiva de gènere a l'Ajuntament de Barcelona, així com la posada en marxa
de Formació continuada amb perspectiva de gènere per als i les nostres col·legiats i col·legiades.
A més, el Col·legi –mitjançant les representats de la Comissió de Gènere- va tenir l’oportunitat de formar part
de la sessió ‘El Parlament de les Dones’ on una setantena de representants de diverses entitats feministes
juntament amb les diputades catalanes van ocupar la totalitat dels escons de l’hemicicle l’1 de juliol amb
l’objectiu de visibilitzar les dones en els llocs clau de presa de decisions.
Així mateix, la Comissió de gènere va elaborar el monogràfic del número 53 de la revista Àmbits del Col·legi
dedicada al món professional de les politòlogues i sociòlogues. La revista es va presentar el 15 de setembre al
Palau Robert de Barcelona.
Igualment, diferents membres de la Comissió de gènere han participat en els mitjans de comunicació
mitjançant entrevistes, o participació a programes.
Per últim, però no menys important, la incidència de la feina feta per la Comissió de Gènere ha quedat palesa
en el canvi de nom del Col·legi. L’Assemblea Extraordinària del 17 de desembre acorda utilitzar el nom de
Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya per a evitar l’ús del llenguatge
sexista en el nom de l’entitat.
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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 2019:

-Acte Anàlisi postelectoral
Anàlisi dels resultats de les eleccions generals del 28A
Coorganitzat amb l’ICPS
Dimarts 30 d’abril del 2019
-Acte Previsió preelectoral
Debat amb les Candidates a les Eleccions Europees 26M
Coorganitat amb Fem_EU, Eurolocal, Fundació Aroa i Associació Catalana de Professionals.
Dimecres 8 de maig de 2019
-Acte Anàlisi postelectoral
Anàlisi dels resultats de les eleccions municipals del 26M
Coorganitzat amb l’ICPS
Dimarts 28 de maig del 2019
-Acte Anàlisi postelectoral
Anàlisi dels resultats de les eleccions generals del 10N
Coorganitzat amb l’ICPS
Dijous 14 de novembre del 2019
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Comissió de
RRII
Responsable:
Víctor Solé
El darrer any de Víctor Solé al capdavant de la Comissió de Relacions Internacionals s’ha centrat en la
consolidació de la xarxa de relacions amb altres entitats catalanes de caire internacional amb la seva participació
i suport en representació del Col·legi. D’altra banda, la Comissió ha treballat també en la difusió de la informació
internacional, tant pel que fa els i les col·legiats/des com pel públic en general així com en l’organització d’actes
per a ajudar a comprendre qüestions d’actualitat en l’àmbit internacional.
Actes a càrrec de la Comissió:
-Tertúlia: ‘Veneçuela: conflictes, crisis i escenaris de futur’ a càrrec de Luis Miguel Remiro (4 de març)
-Orientació sobre activitats de Relacions Internacionals (febrer de 2019)
-Difusió del Diccionari de Relacions Internacionals entre els i les col·legiats/des, elaborat pel TERMCAT

Participació en representació del Col·legi en:
-Activitats organitzades pel Consell Català del Moviment Europeu (CCME)
-Assistència a la presentació del llibre Anàlisi de la presència i construcció del relat del context sociopolític de
Catalunya (2010-2015) de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (23 de gener)
-Participació en l’acte Generalitat de Catalunya i Banc Mundial: solucions creatives a problemes difícils de la
unitat eMBeD del Banc Mundial (11 de febrer)
-Contribució ciutadana al Pla Europa del Departament d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya
-Assistència al concert del Dia d’Europa a l’Ajuntament de Barcelona (9 de maig)
-Assistència a la presentació del monogràfic Europa, Catalunya i els mil·lenials, d’Horitzó Europa i col·laboració de
Víctor Solé amb la redacció d’un article sobre economia europea (26 de maig)
A finals de 2019, Débora Miralles pren el relleu de Víctor Solé com a comissionada de Relacions Internacionals.
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Comissió
Brussel·les
Responsable:
Josep Maria Ribot
El responsable de la Comissió és Josep Maria Ribot que deixa el càrrec a finals de 2019, per motius
laborals.

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2019
L’activitat de la comissió Brussel·les del Col·legi s’ha centrat en contactes informals amb
politòlegs/ogues i sociòlegs/ogues catalan(e)s residents a la capital belga amb l’objectiu de crear
una xarxa que pugui consolidar-se en el futur de cara a l’organització d’activitats d’interès per a
professionals de la sociologia i de la ciència política.
D’altra banda, des de la Comissió Brussel·les s’ha fet un seguiment de temes sobre la Unió Europea
i Catalunya que podrien ser d’interès, tant per a la Junta com per als i les membres del Col·legi en
el seu conjunt.
Cal esmentar també l’assistència a activitats d’interès organitzades per la Delegació de la
Generalitat de Catalunya a la Unió Europea o altres entitats i institucions.
En clau més local, a finals d’any la seu del Col·legi a Barcelona va acollir una xerrada informativa
sobre l’accés a la funció pública europea.
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Comissió de
Joves
Responsable:
Mariona Batlle

La Comissió de Joves Professionals es va constituir la tardor de l’any 2017. Al llarg d’aquest
temps, s’ha treballat en la consolidació de la comissió; el perfil dels i les membres que s’uneixen
al grup; les necessitats i mancances dels joves professionals i la millor manera d’organitzar-se
per treballar.
Així, durant l’any 2019 les col·legiades i els col·legiats membres de la Comissió de Joves
Professionals han mantingut un contacte fluid i permanent de manera online. Pel que fa les
activitats presencials, s’han realitzat dues reunions:
• Trobades 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 Col·legi per part del Degà, el Gerent i la responsable de la Comissió,
Mariona Batlle. En aquesta ocasió, les reunions van tenir lloc els dies 25 de febrer i el 4 de
novembre en les quals es va donar la benvinguda als nous membres.
A banda de les presentacions, els temes tractats van girar al voltant de l’adaptació del Col·legi
als nous temps pel que fa àrees temàtiques, l’oferta formativa i, sobretot, les eines
informàtiques disponibles.

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2019

Comissió d’Infància
i Joventut
Responsable:
Irene Cussó-Parcerisas

La Comissió d’Infància i Joventut es va constituir l’any 2017. Al llarg d’aquest temps, s’ha
treballat en la consolidació de la comissió; el perfil dels i les membres que s’uneixen al grup; el
tipus d’activitats més adequades i la millor manera d’organitzar-se per treballar.
Així, durant l’any 2019 les col·legiades i els col·legiats membres de la Comissió d’Infància i
Joventut han debatut sobre aquestes qüestions mitjançant el grup específic de la Comissió al
whatsapp creat per a tal fi.
D’altra banda, els i les membres de la Comissió han participat en actes o activitats externes
relacionades amb la infància i/o la joventut en representació del Col·legi així com també en
determinades col·laboracions en mitjans de comunicació. Aquest és el cas de l’entrevista al Dr.
Gary Pollock, realitzada per Irene Cussó i publicada a la revista del Col·legi Àmbits de Política i
de Societat al març de 2019.
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Comissió de
Gestió Pública
Responsable: Jordi
Grané/Josep Oller
Des del segon semestre de 2019, Josep Oller encapçala la Comissió de Gestió Pública prenent el relleu de Jordi Grané.
El càrrec es formalitza a l’Assemblea General Extraordinària del 17 de desembre de 2019.

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2019
• Trobades per a tractar temes de Gestió Pública i Accions a Curt i a Mig Termini
Al llarg de l’any s’han fet diverses trobades amb els i les membres de la Comissió en els quals es tracten diferents
temes pels quals es planifiquen i s’executen accions a mesura que van sorgint.
• Reunions amb Representants de la Gestió Pública
Abans de l’estiu, els representants de la Comissió es van reunir amb la directora de Modernització de la Generalitat,
Esther Manzano, per a tenir un primer contacte de cara a conèixer de primera mà què s’estava fent a l’administració
pública catalana, que va portar a una nova trobada l’any 2020, en la qual s’hi va afegir la Secretaria General de Funció
Pública, Maribel Marcos, per a revitalitzar, actualitzar i participar en el canvi de paradigma i el conseqüent procés de
modernització de l’administració pública, des de la doble representació dels membres de la Comissió del Col·legi, els
quals també pertanyen al FERA (Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració Pública).
• Al·legacions a ofertes de treball del portal ATRI (Generalitat) i d’administracions locals
Pel perfil de candidats/es que ho sol·liciten, hi podrien optar persones titulades en Sociologia i/o Ciències Polítiques,
però no hi consten aquestes titulacions.
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Comissió de
Gestió Pública
Responsable:
Jordi Grané
•

Difusió de diferents tipus d’informació referida al nostre àmbit (activitats, actes, presentacions, grups de
treball, noticies de l’administració)

• Incorporacions de nous membres al grup de Whatsapp
Durant tot l’any, anem donant la benvinguda periòdicament als nous integrants de la comissió i del grup de whatsapp
que ja arriba al voltant dels 50 membres. Per al proper any, ja hi ha la previsió d’augmentar el nombre d’integrants
per sobre de la cinquantena.
• Preparació de la publicació del monogràfic Àmbits
Des del darrer trimestre de l’any 2019, estem treballant per a gestionar un monogràfic centrat en l’avaluació de
polítiques públiques per al número 54 de la revista del Col·legi Àmbits de Política i Societat.
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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.
La responsable de la Comissió de Mediació és Sònia Pereda López, també secretària de la Junta
del Col·legi.
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-ne el coneixement.
-Ser els referents del Col·legi 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 publicitat des
del Colpis per xarxes socials.
-Organitzar i proposar actes, xerrades, conferències i altres.
-Col·laborar amb la vocalia que té el Col·legi 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 DURANT L’ANY 2019
La Comissió de Mediació està formada per 23 persones que han participat activament en les
activitats de la Comissió. D’altra banda, tanquem l’any amb un compte de Twitter
(@ColpisMediació) sobre notícies del sector amb 212 seguidors i 448 piulades.
Al llarg de l’any 2019 s’han organitzat diverses reunions presencials amb els i les membres de la
comissió. Així mateix, els col·legiats i col·legiades s’han mantingut en contacte per a qüestions
més aviat informatives, de manera online, mitjançant el canal de whatsapp. Com a resultat de la
feina portada a terme durant aquest any, la comissió de Mediació:
•

Ha assistit al Consell Assessor de la Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat
el 14 d’abril, el 17 de juliol i el 19 de setembre.

•

Ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia el mes de maig de
2019.

•

Ha realitzat la inscripció de 5 persones mediadores al Registre del Centre de Mediació de
Dret Privat de Catalunya.
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Comissions
Territorials

A fi de facilitar la participació dels col·legiats en la vida del Col·legi arreu del país, el Col·legi 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

La Comissió territorial de Girona es va constituir al febrer de l’any 2018. Des de llavors, s’ha
treballat en la consolidació de la xarxa dels professionals en aquesta zona en relació amb les
necessitats del territori. El resultat d’aquest treball es va plasmar en el número 52 de la
revista del Col·legi Àmbits de Política i Societat, titulat Política i polítiques públiques a les
comarques gironines.
ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2019
•

15.03.19 Seminari d’Habilitats Professionals a la UdG, en la qual assisteixen una quinzena de
persones, entre elles, dos col·legiats.

•

20.03.20 Presentació del Monogràfic de la revista del Col·legi Àmbits: Política i polítiques
públiques a les comarques gironines al Centre Cívic Can Ninetes de Girona. Hi assisteixen una
vintena de persones.

•

20.03.20 Segona Trobada/Sopar de col·legiats/des a Girona (oberta també a no col·legiats).
Hi participen una vintena de persones.
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Comissions
Territorials:
TERRES DE L’EBRE
Amb l’objectiu que el Col·legi esdevingui el referent de veu “acreditada” i de “prestigi” dels i les
politòlegs/ogues i sociòlegs/ogues de Catalunya a les Terres de l’Ebre, tant per als professionals i recent
titulats (en clau interna) com per als actors polítics i agents públics i mitjans (en clau externa) en els
diferents temes de la xarxa social, s’han portat a terme accions que responen a criteris de:
1. Divulgació: Donar a conèixer el Col·legi al nostre territori.
2. Participació: Facilitar la participació dels i les col·legiats/des de les nostres Terres en la vida del Col·legi per
tal que aportin idees i s’impliquin en els nostres afers, i
3. Coneixement: Crear espais de connexió, xarxa i cocreació a les Terres de l’Ebre.
ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2019
En el marc de la intenció de difusió de l’activitat del nostre Col·legi al territori, així com de l’acolliment de nous i
noves professionals col·legiats/des de les Terres de l’Ebre, es va estar treballant per realitzar una nova
trobada (en el transcurs del primer trimestre de 2020) de professionals de la politologia i de la sociologia
del nostre territori. En aquesta jornada es preveia convocar tots els membres col·legiats del nostre
territori, i també el degà i el gerent del Col·legi, tot i que, malauradament, la trobada va quedar posposada
sine die amb motiu del decret de l’estat d’alarma per a contenir l’epidèmia de COVID-19.
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Comissions
Territorials:
TERRES DE L’EBRE

Cal esmentar també la incorporació de nous i noves col·legia/des al grup de Whatsapp ‘Comissió T. Ebre’, un
espai de missatgeria instantània en què ens podem comunicar entre alguns membres de la junta del
Col·legi i algunes persones col·legiades de Terres de l’Ebre, i on tractem qüestions relacionades amb la
nostra Comissió territorial.

En aquesta propera trobada en la qual es treballa –i en la línia de la voluntat de creació d’espais que permetin
compartir idees i coneixement- proposarem dur a terme diverses actuacions des de la nostra Comissió
territorial, que classificarem segons la seva prioritat i per a les quals cercarem responsables d’accions.
D’aquesta forma, promourem un espai més actiu i dinàmic on tothom hi tindrà opció de col·laborar.

Comissions
Territorials:
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LLEIDA I CAT
CENTRAL
•

En el cas de la Comissió de Lleida, es va estar treballant en una trobada que,
finalment, no es va poder dur a terme. D’altra banda, l’any 2019 destaca per la
intensitat de les activitats de difusió de la comissió als mitjans de comunicació, en
relació amb l’anàlisi de temes electorals i postelectorals. Així, durant aquest any, els i
les membres de la Comissió han col·laborat amb el Diari Segre de Lleida, Lleida TV,
Ua1 Ràdio, Ràdio Maricel de Sitges i la capçalera madrilenya digital InfoLibre.

•

Pel que fa a la Comissió de Catalunya Central, el 25 de gener es va realitzar una trobada
amb els i les membres de la Comissió a Manresa organitzada al voltant del debat
titulat La problemàtica relació entre el Dret i la Política, a càrrec del politòleg i també
advocat Abel Pié.
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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 2019 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:
-Juntament amb Alcaldes.eu, hem organitzat el col·loqui Continuïtat i Canvi als
Ajuntaments Catalans, el 29 de març.
- L’1 d’abril vam acollir l’Àgora de Drets amb Joan Ribó, Síndic de Greuges de
Catalunya, amb l’objectiu de debatre sobre els drets de presentació i de
representació política i d’igualtat de gènere per a l’esborrany del Pla de Drets
Humans de Catalunya iniciat l’any 2018.
-Hem col·laborat en la nova versió del document realitzat per la Taula per la Infància
i l’Adolescència de Catalunya (TIAC) sobre les demandes i reflexions des del sector
d’infància i l’adolescència al país.
-Hem acollit la presentació de l’informe Ask The People en relació als temes
relacionats amb la inclusió de persones migrants i refugiats, el 16 d’abril.
-Hem contribuït a la consulta sobre la contractació en els processos participatius de
la Generalitat de Catalunya.
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-Hem continuat col·laborant amb l’Observatori ODEM (Observadors per la
Democràcia) amb l’organització de diversos actes: un seminari sobre l’Observació de
les campanyes electorals, realitzada el 12 d’abril i una taula rodona sobre El
compliment dels Programes Electorals, el 18 de desembre.

LÍNIA 3
SOCIETAT

-Hem organitzat un debat amb les candidates a les eleccions europees del 8 de
maig, juntament amb Fem_EU, Eurolocal, la Fundació Aroa, i l’Associació Catalana
de Professionals.
-Hem organitzat una xerrada per analitzar els resultats de les eleccions municipals
del 28 de maig.
-Des del segon semestre de l’any, passem a formar part del Cens d’Entitats de
Promoció de la Llengua Catalana.
-Hem celebrat un debat post-electoral sobre els resultats dels comicis del 10N a
l’estat espanyol amb l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).
-Hem acollit la sessió sobre cohesió social i habitatge organitzada en el marc del
procés participatiu per al Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona
(PDUM) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que va tenir lloc l’11 de novembre a
la seu del Col·legi.
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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:

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 organitzat la jornada L’1 d’octubre explicat a la premsa alemanya,
juntament amb Sobirania i Justícia.
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D’altra banda, en relació als temps 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 Col·legi (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

- El Col·legi va donar suport a la vaga feminista del 8 de març i va esdevenir punt
de trobada per les persones que volien acudir a la manifestació;
-S’ha continuat amb l’ 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 Col·legi segueix participant al Consell Nacional de les
Dones de Catalunya;
-Hem estat promotors i formem part de la Comissió de Dones i d’Igualtat de
l’Associació Intercol·legial. En aquest sentit, el Col·legi s’ha adherit al Decàleg de
la Intercol·legial per l’Equitat de Gènere;
-El Col·legi es va adherir al Manifest per una Governança de la Transició
Energètica impulsada per l’Associació Internacional Club de Roma;
-Hem donat suport a la Vaga Mundial pel Clima del passat 27 de setembre;
-El Col·legi va signar el manifest de rebuig de la sentència del procés vers els
polítics catalans empresonats, que es va donar a conèixer el 14 d’octubre;
-El Col·legi es va adherir al Manifest Unitari del 25-N contra la Violència
Masclista;
A nivell institucional, el Col·legi 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/a col·legiat/da. Des de finals d’octubre de 2019
fins a l’abril de 2020, ha format part de l’equp del Colpis la politòloga Sara
Garcia Arroyo.
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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 Col·legi) 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 2019, hem treballat conjuntament
amb les següents institucions:

Administració Pública Local
• Ajuntament de Barcelona
• Diputació de Barcelona
• Consell Comarcal del Berguedà

Generalitat de Catalunya
• Departament de Justícia
• Departament de Treball / DG d’Igualtat
• Parlament de Catalunya
• Servei d’Ocupació de Catalunya

Unió Europea
•Comissió Europea (delegació a Barcelona)

Associacions, entitats i fundacions
• Alcaldes.eu
• Associació Amics de la UAB
• Associació Catalana de Sociologia
• Associació Horitzó Europa
• Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
• Barcelona Center for International Affairs (CIDOB)
• Consell Català del Moviment Europeu
• Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració (FERA)

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·legis de la Sectorial d’Humanitats de la Intercol·legial
• Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
• Col·legi d’Advocats de Barcelona / Consell de l’Advocacia
Catalunya
• Col·legi de Periodistes de Catalunya
• Col·legi de Metges de Catalunya
• Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya

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

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 i PRESENTATS
Europa, Catalunya i
Mil·lenials

Girona, perfil divers

6,840 VISITES ANUALS
3,550 VISITANTS
135 SUBSCRIPTORS

Sobre el Gènere i la
Des-Igualtat
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Xarxes Socials
Twitter

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

@ColpisCat
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Xarxes Socials
Facebook
EL COL·LEGI A LES XARXES SOCIALS: FACEBOOK

Pàgina amb actualitzacions periòdiques sobre informacions del Col·legi, articles d’interès i
novetats del sector.
La pàgina comptava amb 1.545 seguidors a 31/12/19 (una cinquantena més que l’any 2018).
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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 906 seguidors (gairebé un 30% més
que a finals de 2018).
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Xarxes Socials
Youtube
EL COL·LEGI A LES XARXES SOCIALS: YOUTUBE

El Col·legi compta també amb un canal a Youtube des de 2018: Colpis Catalunya. Tot i que el
nombre de visualitzacions és modest, el creixement ha estat moderat però sostingut. L’any 2019 ha
tancat amb un enorme repunt de visualitzacions, corresponents al vídeo corporatiu elaborat amb
motiu del 30è aniversari del Col·legi.
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Infocolpis

INFOCOLPIS INTERN

LÍNIA 3
SOCIETAT

Enviat cada dimecres a les persones col·legiades amb informació interna, externa,
ofertes laborals i una recomanació bibliogràfica. Amb motiu de la inclusió del Col·legi al
cens d’entitats de promoció de la llengua catalana, a partir del mes de setembre,
s’afegeix una recomanació bibliogràfica específicament en català. En total, s’han difós
78 Infocolpis al llarg del 2019.

INFOCOLPIS EXTERN
Enviat cada dijous a aproximadament 1.700 subscriptors, conté informació
per estar al dia de les activitats del Col·legi. El 2019 es van enviar 81
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.

La sociòloga i exdegana Anna Parés parla a TV3
sobre el gir del sentit de vot cap a l’ultradreta.

El degà Jordi Pacheco és entrevistat pel reportatge que obre
L’Indépendant sobre les manifestacions de rebuig sobre la sentència
dels presos polítics catalans
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Mitjans de
Comunicació

ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ EL 2019
RÀDIO
• IB3 Ràdio
• Radiotelevisión del Principado de
Asturias (RTPA)
• Ràdio Ciutat de Badalona
• RNE
• RAC1
• Rtve Sant Cugat

PREMSA I REVISTES
• Diari de Sabadell
• L’Indépéndant
• La República (El Punt)

AGÈNCIES
• Agència Catalana de Notícies

TELEVISIÓ
• Euskal Irrati Telebista (EITB)
• BDN Televisió de Badalona
• Televisió de Catalunya (TV3)

Temes

Judici Procés; Informe distribució renda
familiar; Violacions i abusos sexuals;
Pronòstic resultats electorals a
Sabadell; Sistema electoral en les
eleccions generals; Desaparició classe
mitjana; Valoració resultat electoral
eleccions generals; Valoració resultat
eleccions municipals i europees;
Vídeo ‘Dembow’ i moda sexista entre
adolescents; Impactes socials i polítics
del judici del procés; Joves i sexisme;
Valoració sentència TS a presos polítics
catalans; Reacció dels joves a la sentència
del TS sobre presos polítics catalans

Valoració eleccions generals 10-N;
Gir cap a l’ultradreta en eleccions 10-N
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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
i Sociòlegsde
deCatalunya.
Catalunya.Memòria
Memòria 2019
2013
Col·legi de Professionals de la Ciència
Política
i de la Sociologia

RESULTAT ECONÒMIC 2019
INGRESSOS
Quotes col·legials

Formació (pròpia i a mida)

DESPESES
137.881,89 Retribucions personal

95.604,59 Seguretat Social

109.881,68

27.076,36

Projectes

4.000,00 Despeses de funcionament

53.573,98

Serveis diversos
(Lloguer sala, Publicitat, Mutua general)

4.458,29 Docents i consultors

39.240,00

Altres ingressos
(sopar 30 aniversari, asseguradora)

TOTAL

RESULTAT NET EN L’EXERCICI: +4.784,45€

492,93 Ajustaments negatius IVA

242.437,70

7.881,23

237.653,25

Col·legi de Professionals de la Ciència
Política i de la Sociologia de Catalunya
c. Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona
T 93 241 41 22
www.colpis.cat
colpis@colpis.cat
@ColpisCat

