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Presentació

Teniu a les vostres mans la memòria de l’any 2020 del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la

Sociologia de Catalunya, un any diferent i que marcarà un abans i un després en la història de la Societat.

Ha estat l’any de la pandèmia que ha capgirat la percepció de seguretat, la feina, les relacions socials, l’oci,

la mobilitat, el temps i, en definitiva, la vida com la coneixíem fins ara i, òbviament, també ha impactat en

la quotidianitat del Col·legi.

No obstant, el Colpis s’ha adaptat a les circumstàncies i ha pogut tirar endavant la majoria d’actuacions

previstes. Afortunadament, la voluntat de descentralitzar el Col·legi va impulsar el projecte de digitalització

per fer-lo accessible fora de Llúria, 155 de Barcelona i, el que va permetre la continuïtat institucional quan

es va decretar el confinament. Vull agrair especialment a l’staff del Col·legi la seva adaptació al teletreball i

a les persones comissionades que mantinguessin l’activitat. Tant aviat com la situació sanitària ho permeti,

tornarem a emprendre activitat presencial, tant en trobades de col·legiades com en formació, però de

forma complementària a la comunicació telemàtica, que ha passat a ser prioritària.

En tot cas, en l’any 2020 i en relació als objectius estratègics marcats per aquest mandat: 

- Hem continuat millorant la xarxa de les persones col·legiades a través d’activitats socials organitzades

per les comissions, el que fomenta la generació de llaços i, per tant, les probabilitats d’ocupació. Ara

bé, hem de repensar el format telemàtic per aproximar-nos millor a aquest objectiu.

- Hem continuat realitzant actes per donar a conèixer la professió, com a estratègia de difusió del

coneixement politològic i sociològic, encara que, en format virtual. En aquest apartat, hem establert

vincles amb alguns mitjans de comunicació rellevants en termes d’audiència nacional i estatal.
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Presentació

- Hem millorat els serveis, sobretot d’aquells que tenen a veure amb la inserció i la promoció

professional de les persones col·legiades, però també a través de descomptes corporatius. Aquest any

hem llançat la nostra primera formació de postgrau en Analítica de Dades i Programació aplicada per

les Ciències Socials, que fins i tot ha deixat persones en llista d’espera. Així mateix, hem continuat

apostant per la formació professional contínua, que des de l’any 2018 està bonificada, i la preparació

d’oposicions, per tal d’incrementar la nostra presència en la funció pública, així com a la formació

ocupacional i convenis amb màsters i postgraus que suposen una reducció substancial de la quota per

a les persones col·legiades.

- Les actuacions de promoció de l’ocupabilitat han estat especialment importants durant l’any 2020.

Hem reforçat l’orientació dedicada a la recerca de feina, la difusió d’informacions pràctiques per la

majoria de professionals del nostre col·lectiu i hem augmentat la difusió dels serveis d’algun(e)s dels i

les nostres membres amb la creació d’un directori d’empreses i treballadors/es autònom/es.

L’any de la pandèmia ha estat també l’any de la consolidació de les activitat de les comissions, espai natural

de participació de les persones col·legiades i element central del Col·legi, tot i que en aquest 2020, la

majoria d’actuacions ha fet el salt a l’esfera virtual. En aquest sentit, destaquem el naixement de dos nous

grups de treball, que les circumstàncies han revelat com a reflex del moment viscut: la comissió Societat

Digital, per a abordar les transformacions enormes en l’actual societat de la informació i que ofereix

oportunitats i amenaces inèdites per al futur, que només es poden abordar correctament amb les

aportacions de la Sociologia i la Ciència Política i de les Administracions Públiques.
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Presentació

D’altra banda, la comissió de Política i Eleccions, una àrea intrínsecament lligada a la qualitat democràtica,

que no podia faltar entre els àmbits d’estudi i reflexió de la nostra entitat. Especialment quan Catalunya

porta dècades sense aprovar una llei electoral.

L’any 2020, també hem continuat les relacions institucionals per a donar a conèixer la professió. 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.

Per últim, al llarg d’aquest any hem continuat treballant en l’actualització de la imatge del Colpis, que

comptarà amb nova web, nous colors i el nou logotip que ja encapçala el document present i que, fent

honor al nostre gremi, vam votar en referèndum. La necessitat de modernització de la imatge, imperativa

per a adaptar-nos als nous temps, va unida al canvi de nom oficial, recollit oficialment en els nous estatuts

aprovats també en aquest 2020, tot i que pendent de l’autorització de la Generalitat de Catalunya per tal

que siguin operatius.

Finalment, només em resta agrair tot el treball realitzat, tant el voluntari i desinteressat per part de la

Junta de Govern, les persones comissionades i totes les altres persones col·legiades, com el treball de

l’equip professional del Col·legi i els i les nostres col·laborador(e)s extern(e)s. Tot aquest cúmul d’esforç,

energia, temps i dedicació és el que ens ha fet arribar fins aquí i superar, també com a col·lectiu, l’any de la

pandèmia.

Jordi Pacheco i Canals

Degà
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EL 2020 ES VAN COL·LEGIAR…
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DURANT EL 2020, LA MAJORIA D’ACTIVITATS DEL COLPIS ES VEIEN AIXÍ… 
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LÍNIA1
SERVEIS

Durant l’any 2020 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:

- A través de la Intercol·legial, s’ha facilitat la participació sense cost dels
membres del Colpis Biz Barcelona que, enguany ha coincidit amb el Saló
de l’Ocupació. 

- S’han negociat nous descomptes per als col·legiats/des als postgraus en 
Comunicació i Lideratge polític (UAB) i al de Conflictes Públics i Mediació 
Comunitària (UdG). I també  als màsters en Màrqueting Polític (UAB); 
Polítiques Públiques, Drets Socials i Sostenibilitat (UB); Prevenció de la 
Radicalització (UB) i  al de Globalització, Desenvolupament i Cooperació 
(UB). 

Addicionalment,

- S’ha elaborat la Memòria d’activitats de 2019.

-S’han fet diverses crides a expert(e)s en diferents àmbits per a fer de
formador/a, orientador/a o col·laborador/a en projectes del Colpis, per a fer
de docent a la Universitat Autònoma de Barcelona o bé per col·laborar en el
bloc de la revista Àmbits.
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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/la
sociòleg/loga i el/la 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.

L’any 2020 es van publicar un total de 1.360
ofertes de feina, la qual cosa significar un
lleuger descens respecte el nombre d’ofertes
publicades l’any 2019.
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Els àmbits on més ofertes s’han
publicat durant l’any 2020 per a
politòlegs/ogues i sociòlegs/ogues
han estat el sector públic (37% del
total d’ofertes publicades) seguit
del sector privat (31%) i el tercer
sector (23%).

A més distància se situa la docència
i la investigació (9%).

Borsa de Treball

Sector Públic
37%

Sector Privat
31%

Tercer Sector
23%

Docència i 
Investigació

9%

TIPOLOGIA D’OFERTES LABORALS
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Borsa de Treball

Ciències 
Polítiques

17%

Sociologia
14%

Ambdues
14%

Indeterminada
55%

TITULACIÓ REQUERIDA
D’entre les ofertes laborals que
especificaven alguna titulació de
l’àrea de les nostres disciplines, les
més nombroses durant l’any 2020
han estat les que s’adreçaven a
titulats/des en Ciències Polítiques
(17%) seguides de prop per a
aquelles que requerien un títol de
Sociologia (14%).

Les que s’adrecen als i les
titulats/des de totes dues
disciplines ha estat un 14% de les
ofertes publicades.
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Borsa de Treball

Barcelona 
36%

Catalunya 
24%

Espanya 
13%

Internacional 
26%

En línia
1%

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL LLOC DE TREBALL 

La majoria d’ofertes, un 36%, han
estat per a un lloc de treball ubicat
a la ciutat de Barcelona, seguides
de prop pels llocs de treball ubicats
a la resta del territori català (24%).
Les ofertes publicades que situaven
la ubicació de la feina a la resta de
l’Estat han sumat un total del 13%.

Un 26% de les ofertes publicades
fan referència a llocs de treball
ubicats a l’estranger.

De manera incipient, han anat
apareixent ofertes per treballar en
línia, de manera remota (1%).
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Al·legacions 
• Durant el 2020 s’han presentat 6 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 Sant Just Desvern i Girona, el consell comarcal del Pla 
d’Urgell, la Direcció General d’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya, la Direcció de Serveis del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya I l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. També es va efectuar una queixa davant el 
Departament d’Economia I Hisenda de la Generalitat en relació als retards en els pagaments a proveïdors de serveis  politològics I 
sociològics. 

Orientacions 
Al 2020 s’han dut a terme vint-i-dues sessions d’orientació laboral. 

Al·legacions, 
Orientacions i 
Avantatges

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. 
• Convenis de Pràctiques amb la facultat de CCPP i SOC de la UAB i amb la Facultat de Dret de la UB, amb la Facultat de 

Ciències Socials de la UPF i amb la Facultat de Dret de la UB. 
• Conveni amb Parlem Telecom. 
• Conveni amb Grimaldi Lines. 
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LA FORMACIÓ CONTINUADA EN XIFRES 

Evolució  alumnes inscrits/es Evolució  hores  lectives
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Curs Objectiu general Docents

Pressupostos participatius. 
Possibilitats i Límits 
[8 hores] 

Clarificar el concepte participació ciutadana, desmentir 
tòpics i definir on es circumscriuen els pressupostos 
participatius en aquesta nova manera de fer política.

Daniel Tarragó Sanfeliu. Soci 
director de Neòpolis, consultoria 
estratègica d’innovació social 
especialitzada en el disseny i la 
dinamització de processos de 
participació ciutadana. Professor a la 
UAB i a la UdG. Coferenciant i 
assessor. 

Avaluació de programes socials i 
polítiques públiques (Curs 
online) [16 hores]

Aproximar-se al conceptes i bases teòriques de l'avaluació 
de programes socials i polítiques publiques així com 
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.

Excel Aplicat a l’Anàlisi de Dades 
Estadístiques [16 hores]

El propòsit general del curs és donar a conèixer, des d'una 
orientació fonamentalment pràctica i instrumental, els 
procediments de tractament de fitxers, de transformació de 
les dades d'una matriu i d'anàlisi de dades estadístiques a 
través del programa Excel.

Roger Nebot, expert en Excel i 
Ofimàtica.

Formació

Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Storytelling Polític. Com 
construir relats que funcionin 
[14 hores]

Assimilar el concepte de “storytelling” i conèixer la seva 
aplicació en l’àmbit polític i aprendre a adaptar el relat als 
diferents canals i suports. 

Francesc Ponsa Herrera, periodista, 
consultor, doctor en comunicació 
social i professor de Storytelling a la 
UPF. 

Mario Sorribas Fierro, economista, 
periodista i consultor. Especialitzat en 
narrativa corporativa, professor de 
OBS Business School. 

Tècnic/a en Orientació i Inserció
Laboral [12 hores] 

L’objectiu principal del curs és donar a conèixer als i les 
participants les tècniques, recursos i metodologies per 
realitzar funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i 
inserció laboral.

Olga Lorente. Formadora ICQP, Tècnica 
d'Ocupació, experta en inserció i 
orientació laboral.

Gestió i Planificació de Projectes 
(Curs En Lína i En Streaming)
[21 hores] 

L’objectiu del curs és capacitar als alumnes per 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. 

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació

Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Tècniques d’anàlisi de dades estadístiques 
multivaribles (Curs En Línia) [30 hores] 

El curs se centra en els models 
d'interdependència on l'objectiu és analitzar 
les seves interrelacions com a conjunt per 
tal de permetre l’estructuració de les dades, 
amb finalitats tant exploratòries com 
explicatives. 

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

Dra. Sandra Fachelli: Doctora en 
Sociologia. Departament de Sociologia 
de la Universidad Pablo de Olavide.

Anàlisi de xarxes socials (Curs En Línia) 
[15 hores]

Adquisició i l'explotació de dades de la 
plataforma Twitter amb finalitats 
científiques i d'investigació.

Dr. Jordi Morales i Gras Doctor en 
Sociologia per la UPV/EHU. Director de 
Network Outsight. Expert en 
Psicologia Social, Comunicació i Big 
Data. Professor a la UPV/EHU i a la 
UOC.

Informes d’avaluació d’impactes de gènere 
(Curs En Línia) [20 hores]

L’objectiu del curs és aprendre a realitzar 
informes d’avaluació de l’impacte de gènere.

Dra. 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. 
Directora del Centre Atena Gender
Consulting dedicat a la formació i 
recerca en temes d’igualtat en gènere 
en el món local.

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació

Continuada
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Curs Objectiu general Docents 

Com ser un bon alcalde/ssa o 
regidor/a (Curs En Línia 
Permanent) 
[10 hores]

L’objectiu d’aquest curs és ajudar a les persones que fan 
política local a desenvolupar el seu rol de forma més 
eficaç, i alhora sentir-se bé tot realitzant-lo

Antoni Biarnés. Llicenciat en ciències 
polítiques i sociologia (UAB), llicenciat 
en dret (UB) 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 i llarguíssim trajectòria en 
campanyes electorals. 

Excel Nivell Mig (Curs En Línia 
Permanent) [16 hores]

L'objectiu del curs és treballar amb aquelles funcions 
bàsiques i avançades més utilitzades i també a resumir 
grans volums d’informació amb taules i gràfics dinàmics, 
així com usar les operacions de protecció més habituals.

Sr. Roger Nebot, Expert en Excel i 
Ofimàtica

Claus per a una bona redacció 
(Curs En Línia Permanent) [12 
hores]

L'objectiu general del curs és conèixer els aspectes
bàsics de la redacció professional i la construcció d’un 
text per tal d’atraure l’atenció amb redacció persuasiva i 
titulars atractius. 

Adrián Caballero. Politòleg i periodista. 
Treballa com a creador de continguts 
per diferents mitjans i entitats, i també 
com a professor universitari. 

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació

Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Introducció al Big Data (Curs En 
Línia) [20 hores] 

L'objectiu del curs és proporcionar el conceptes bàsics del 
Big Data, que engloba infraestructura, tecnologia i serveis 
creat per donar solució al processament de grans 
conjunts de dades estructurades, no estructurades o semi 
estructurades així com les seves aplicacions.

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

Machine Learning aplicat a les 
Ciències Socials (Curs En 
Streaming) 
[21 hores] 

L’objectiu principal del curs és que l’alumnat adquireixi els 
fonaments pràctics i conceptuals de les tècniques més 
populars del Machine Learning amb aplicacions 
practiques per a les Ciències Socials i les Ciències 
Polítiques. 

Joan Gasull Jolis. Científic de dades, 
estadístic i sociòleg. Lead Data Expert 
a Netmind, professor a la UAB i 
formador online de LinkedIn Learning.

Disseny de Plans d’Igualtat 
(Curs En Línia) [20 hores]

L’objectiu del curs és aprendre a dissenyar un pla 
d’igualtat, tant pel que fa el procés com els continguts. 

Dra. Mònica Gelambí. Doctora per la 
Universitat Rovira i Virgili, amb 
menció de doctorat europeu. 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.

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació

Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Infografia i Visualització de 
Dades (Curs En Streaming) [21 
hores] 

L'objectiu del curs és que l’alumnat aprengui a crear 
gràfics clars i fàcils d'interpretar així com comunicar i 
relatar les dades de la forma més efectiva. 

Ignasi Alcalde. Grau Universitari en 
Multimèdia, Màster universitari de 
Societat de la Informació i el 
Coneixement, Postgrau en infografia i 
visualització de dades. Consultor 
docent en visualització de dades 
(UOC) i fundador de 
mydata.barcelona. 

Avaluació de programes socials i 
polítiques públiques (Curs En 
Línia) [12 hores] 

Aproximar-se al conceptes i bases teòriques de l'avaluació 
de programes socials i polítiques publiques així com 
proporcionar tècniques i estratègies adequades per 
avaluar-ne l'impacte.

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

Com aconseguir recursos de la 
Unió Europea. Estratègies 
actuals i futures i tècniques de 
desenvolupament i gestió de 
projectes (Curs En Streaming) 
[32 hores] 

L'objectiu general del curs és 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’ AMB
Sílvia Mestres: Responsable de 
projectes d’R&D i comunicació a 
Mitiga Solutions
Genís Padilla: Auditor a DF 
Economistes Auditors

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació

Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Curs d’anàlisi de xarxes socials 
amb dades de Twitter (Curs En 
Línia) [16 hores]

El curs està orientat a l'adquisició i l'explotació de dades 
de la plataforma Twitter amb finalitats científiques i 
d'investigació així com a aplicar tècniques d'Anàlisi de 
Xarxes Socials en entorns de dades massives.

Dr. Jordi Morales i Gras Doctor en 
Sociologia per la UPV/EHU. 
Director de Network Outsight. Expert 
en Psicologia Social, Comunicació i Big 
Data. Professor a la UPV/EHU i la 
UOC.

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació

Continuada
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Curs de Preparació d’Oposicions al Cos Superior

Formació

Preparació
d’Oposicions

Programa Objectiu general

Curs de Preparació d’Oposicions al Cos 
Superior de la Generalitat de Catalunya
[272 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: 272

Equip docent: 

Xavier Balagueró 
Rosa Fillol 
Jonathan Jorba

Àlex Madariaga
Eulàlia Mas

Esther Recasens
Toni Sánchez
Jordi Travé
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Curs de Preparació d’Oposicions al Cos de Gestió 

Formació

Preparació
d’Oposicions

Programa Objectiu general

Curs de Preparació d’Oposicions al Cos 
de Gestió de la Generalitat de 
Catalunya [48 hores] 

Iniciat el mes d’octubre de 2020, l’objectiu és preparar per a l’examen d’oposicions a les 
persones que volen aconseguir una plaça de funcionariat al cos de gestió de la Generalitat de 
Catalunya en qualsevol dels diferents departaments.

Direcció acadèmica i coordinació: Max Tió 

Nombre d’alumnes: 15

Total hores lectives:  48

Equip docent: 

Xavier Balagueró 
Rosa Fillol 
Jonathan Jorba

Àlex Madariaga
Eulàlia Mas

Esther Recasens
Toni Sánchez
Jordi Travé
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Formació subvencionada o ocupacional. Detall de cursos

Curs Objectiu general

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 i Egara Formació

Formació

Ocupacional

Igualtat i no discriminació en l’entorn 
laboral
[20 hores]

Dotar als alumnes de les eines necessàries per a fomentar la igualtat d’oportunitats i no 
discriminació a l’empresa. 

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

Intermediate English Conversation
[25 hores] 

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se 
en situacions quotidianes i menys habituals.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i Egara Formació
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Formació subvencionada o ocupacional. Detall de cursos

Curs Objectiu general

Eines de Comunicació
[12 hores]

Realitzar activitat de comunicació amb suport de gravació per tal de realitzar un anàlisis en 
profunditat de les principals errades en els processos de comunicació.

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

Formació

Ocupacional

Plans d’Igualtat 
[15 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 i Egara Formació
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Formació a Mida. Detall de cursos

Curs Objectiu general

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

Formació

A Mida

Publicitat UB Publicitar el Postgrau en Anàlisi de Dades realitzat per la Universitat de Barcelona. La difusió 
d’aquest postgrau beneficia als i les nostres colegiats/des amb el descompte de dues quotes 
per alumne inscrit.

Entitat: Universitat de Barcelona

EGARA CURSOS SUBVENCIONATS A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i d'Egara Formació hem tingut 
accés a nous cursos subvencionats per als i les nostres col·legiats/des.

Entitat: Egara Formació
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Formació de tercer cicle

Programa Objectiu general

Postgrau en Analítica de Dades i 
Programació Aplicades a les Ciències 
Socials [1a edició] 

El COLPIS llança la primera formació de postgrau especialitzada en l'anàlisi de dades i la 
programació aplicades a les ciències socials.

L'objectiu és aprendre a gestionar i a interpretar grans volums de dades amb les eines que 
ofereix la tecnologia actual per tal d'aplicar-les a l'àmbit professional de la sociologia i/o de 
la ciència política.

Direcció acadèmica i coordinació: Joan Gasull i Max Tió (COLPIS)

Nombre d’alumnes: 15

Total hores lectives: 80

Equip docent: 

Joan Gasull Jolis 
Científic de dades, estadístic i sociòleg. Lead Data Expert a Netmind, professor a la UAB i formador online de LinkedIn Learning.

Jordi Morales i Gras
Doctor en Sociologia per la UPV/EHU. Director de Network Outsight. Expert en Psicologia Social, Comunicación i Big Data. Professor
a la UPV/EHU i la UOC.

Formació de 
Tercer Cicle
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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

Oriol Barranco (UAB) 
Enric Bas (Universitat Alacant) 
Catalina Bolancé (UB)
Màrius Domínguez (UB)
Modesto Escobar Mercado
Sandra Fachelli.(UAB)
Pedro López Roldán (UAB)
Joel Martí Olivé (UAB)
Montserrat Martínez (UAB)
Francesc J. Miguel (UAB)

José Luis Molina (UAB)
Immaculada Montero (UPO)
Dafne Muntanyola (UAB)
Jordi Muñoz (UB)
Jordi Pascual (UOC)
Beatriz Patraca (UOC) 
Steffano Piolatto (UB)
Sergio Rodríguez (UAB)
Lluís Sáez (UOC / UAB)
Joan Manel Sánchez (Fundació Pi i Sunyer)

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)

Formació de 
Tercer Cicle
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LÍNIA 2
COMUNITAT

Una de les actuacions més importants com a col·lectiu durant aquest 
2020, ha estat l’aprovació dels nous estatuts del Col·legi que recullen el 
canvi de nom de l’entitat. Aprovats en l’Assemblea General del 17 de 
setembre, els nous estatuts es van elaborar tenint en compte les 
aportacions rebudes arran del procés de participació que es va portar a 
terme al llarg de l’any 2019 (i part del 2020). 

D’altra banda, al llarg d’aquest any s’han realitzat nombroses actuacions, 
tant a nivell territorial com sectorial, tot i que la majoria d’elles 
adaptades a les mesures preses arran del confinament:

- A mitjans del mes de maig, vam posar en marxa un directori
d’empreses i de treballador(e)s autònom(e)s col·legiats/des. A partir 
d’aquest, hem fet difusió dels i les membres inscrit(e)s al web del 
Colpis. 

- Hem recollit i difos totes aquelles informacions pràctiques
relacionades amb la pandèmia i, en especial assusmptes laborals, 
d’interés per als i  les membres del Col·legi. 

- Hem preparat webinars exclusius per a col·legiats/des en relació a la 
recerca de feina i processos de selecció, a càrrec de Martina Soler. El 
primer, Com millorar el CV i donar-lo a conèixer, el 10 de juny i, el 
segon, Com superar els processos de selecció, el 15 de juny. 



Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2020

LÍNIA 2
COMUNITAT

El 6 de juliol, vam organitzar la sessió d’orientació professional, exclusiva 
per a membres del Col·legi: Treballar de Secretari/ària, Tresorer/a o 
Interventor/a Local a càrrec d’Ivan Cristóbal Esteller i Lluís Bordes. 

Al mateix temps, també hem organitzat activitats de caire més social, 
com ara:

-Una trobada amb els nous i les noves col·legiats/des,  per donar a 
conèixer el Colpis i alhora recollir les demandes i suggeriments dels i les 
noves membres, el 27 d’abril. 

Poc abans de l’esclat de la pandèmia, també es va realitzar una reunió-
sopar amb els membres de la Catalunya Central a Vic, el  30 de gener. 
N’hi ha haver una altra que va reunir la mateixa comissió, a la segona 
meitat de de l’any, ja en format virtual, l’11 de juny. 

- El 6 de febrer, un grup de col·legiats i col·legiades va assistir a la sessió
de tarda que es va celebrar al ple del Parlament de Catalunya amb la 
visita d’estudis organitzada pel Col·legi.
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LÍNIA 2
COMUNITAT

Com cada any, també es va convocar –juntament amb D’EP Institut i
Educaweb- la 8a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social
aplicada en educació, formació i treball, que l’any 2020 va distingir la
investigació Desigualtats d’aprenentatge en confinament de Xavier Bonal i
Sheila González, director i membre, respectivament, del Grup
d’Investigació Globalisation, Education and Social Policies del departament
de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En el pla intern, el 17 de setembre vam celebrar l’Assemblea General 
Ordinària, en format virtual degut a les mesures de prevenció de la 
pandèmia de COVID19. 
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LÍNIA 2
COMUNITAT

TERCERA 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 tercera edició del Premi  impulsat pel Col·legi, s’han reconegut els 
treballs següents:

- El premi al millor treball final de grau en la categoria de Ciència 
Política va ser atorgat a Anna Mara Meier (UPF) pel seu treball 
Comportament de vot en iniciatives populars federals relacionades 
amb el col·lectiu immigrant a Suïssa

- El TFG Ni Chinatown ni Little Pakistan: segregació ètnica a Barcelona
d’Oriol Codina Lara (UB), va ser el guardonat en la categoria de 
Sociologia

- El treball de Maria Padró-Solanet Casajuana (UAB) Jugant a ser 
homes. (re)produint masculinitats “gamer” a YouTube va ser 
reconegut com accèssit en la categoria de Sociologia. 
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La comissió, liderada per la col·legiada Eugènia Bretones i Espejo, membre de Junta de Govern del 
Col·legi, s’ha reunit de forma presencial durant el mes de febrer, i ha realitzat dues reunions més en 
format virtual arran de la crisi de la pandèmia Covid19, durant l’any 2020.

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 la 
Politologia i de la Sociologia, així com les personalitats singulars i posar-ho en valor.

Comissió de 
Gènere
Responsable: 
Eugènia Bretones
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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)
- Membre del Grup de Treball de Dades i Polítiques Publiques de l’ Observatori de la Igualtat de 
Gènere (OIG)
- Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)
- Membre de la Comissió de Coordinació del CNDC.
- Membre del GT Internacional, ODS (Agenda 2030); Economia i Empresa
- Coordinació del GT adhoc per a la millora del funcionament del CNDC i la reforma del Decret
- 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 participa 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.

També s’ha mantingut la participació en la Taula de pressupostos i fiscalitat amb perspectiva de 
gènere de l’Ajuntament de Barcelona, que ha estat representada per la col·legiada Eugènia Bretones, 
i s’han reunit en dues ocasions durant l’any 2020.

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

Comissió de 
Gènere
Responsable: 
Eugènia Bretones
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ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2020

Respecte l'activitat que s'ha dut a terme, cal ressaltar la “Declaració de la Comissió de gènere del 
Col·legi de professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya amb data del 22 d’abril de 
2020. La Declaració va ser adreçada al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la qual es van adherir les 
entitats del Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya, 11 entitats més d’entre fundacions i 
corporacions d’arreu de Catalunya, i , a títol individual, més de 45 persones compromeses amb la 
igualtat entre els homes i les dones. La Declaració parteix del fet que abans de la pandèmia la situació 
de les dones a Catalunya i al món ja era desigual, i detalla les dimensions que s’han fet més evidents 
arran de la crisi que requereixen d’acció pública i polítiques publiques amb perspectiva de gènere que 
permetin minorar la desigualtat creixent, a més de la incorporació. 

En data 9 de desembre de 2020, es va realitzar una nova Comunicació de la Comissió de Gènere com a 
seguiment de la Declaració del 22 d’abril per a posar de relleu la manca d’un model de resposta que fos 
proactiu, integrador, i centrat en les persones.

S’ha mantingut la formació continuada amb perspectiva de gènere per als i les nostres col·legiats i 
col·legiades. També s’ha posat en marxa un subgrup de la Comissió per tal d’incorporar la perspectiva 
de gènere en un llibre que està impulsant el Fòrum de Col·legi sobre història de la Ciència política i de la 
Sociologia de Catalunya. Un dels altres projectes que s’estan duent a terme és La perspectiva de gènere 
en la contractació pública, els resultats del qual s’espera poder obtenir durant el primer semestre del 
2021.

Comissió de 
Gènere
Responsable: 
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El projecte més important de l’any 2020, d’acord amb la proposta de les comissionades, ha estat 
promoure l’elaboració del Pla d’Igualtat del Col·legi. Per aquest motiu, la responsable de la 
Comissió ho va proposar a la Junta de Govern que finalment ho va aprovar i es va posar en marxa 
d’acord amb les impulsores del Pla d’Igualtat una licitació pública per tal de tenir una empresa 
consultora i assessora d’acompanyament al procés.  Durant el primer semestre de 2021 es va 
constituir la Comissió negociadora del Pla d’Igualtat que acompanyarà el procés de diagnòstic i 
publicació del Pla d’Igualtat a impulsar.

La Comissió, representades per vàries comissionades,  també va reunir-se amb la Direcció 
General d’Igualtat i fruït d’aquesta trobada, s’ha realitzat un assessorament en relació al disseny 
d’una formació especialitzada de postgrau que està impulsant en l’àmbit del col·lectiu LTGBI+.

La Comissió es va adherir a la celebració de l’any Mercè Pàniker i Alemany per part del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, dins de la seva línia de reconeixement de personalitats il·lustres del 
país, com una de les commemoracions oficials de l’any 2020 per recuperar i divulgar la seva 
memòria.

Per últim, cal destacar la participació en diversos debats i Taules rodones organitzades per 
Eurolocal i Fem EU a Castelldefels i Cubelles per una Europa Feminista al mes de març i octubre 
de l’any 2020. La Comissió de gènere s’ha adherit als actes unitaris dels dies 8 de març Dia 
Internacional de la Dona, i del 25 de novembre, Dia Internacional per l’erradicació de les 
violències masclistes, als diferents actes i reivindicacions del territori.

Comissió de 
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Responsable: 
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La comissió Fòrum de Debat del Col·legi, juntament amb l'Institut de Ciències Polítiques i Socials
(ICPS) van organitzar la tercera edició del seminari Visions de Catalunya i Espanya, que es va
desenvolupar majoritàriament en línia. Co-dirigit pel politòleg Joaquim Colominas i Ferran
(COLPIS) i pel llavors director de l’ICPS, Dr. Joan Lluís Pérez Francesch. En aquesta ocasió el seminari
es va dedicar a Les diferents Ideologies que han contribuït a conformar el Pensament Polític Català :

Sessió 1. 19/02. Catalunya i Espanya 1479-1714. Conceptes i concepcions de l’Antic 
Règim. Prof.: Cristian Palomo Reina 

Sessió 2.  04/03. El carlisme a Catalunya, segle XIX i XX. Prof.: Lluís Ferran Toledano 
González

Sessió 3. 29/4. La Democràcia Cristiana i el Catalanisme. Prof.: Francesc Canosa Farran

Sessió 4. 13/5. Anarquisme i Catalanisme. Prof.: Teresa Abelló Güell

Sessió 5. 21/05. Socialisme, Comunisme i Catalanisme. Prof.: Andreu Mayayo Artal

Sessió 6. 03/06. Republicanisme i Catalanisme. Prof.: Enric Pujol i Casademont 

Fòrum de Debat
Responsable: 
Joaquim 
Colominas
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Així mateix, la comissió Fòrum de Debat Polític del COLPIS ha promogut altres debats al voltant de
l’anàlisi de les eleccions que hi ha hagut a l’estat espanyol durant l’any 2020. Els actes s’han organitzat
conjuntament amb l’Institut de Ciències Polítiques i Socials:

-Acte Anàlisi postelectoral
Anàlisi dels resultats de les eleccions a Galícia (12 de Juliol) 
Amb la participació de:  
Nives Lagares Diez, doctora en Ciència Política i professora a la Universitat de Santiago de Compostel·la
Antón Losada Trabada, periodista i professor de C. Política a la Universitat de Santiago de Compostel·la
Coorganitzat amb l’ICPS
Dimarts 14 de juliol del 2020 (format virtual) 

-Acte Anàlisi postelectoral
Anàlisi dels resultats de les eleccions a Euskadi (12 de Juliol) 
Amb la participació de: 
María Silvestre Cabrera, professora de Ciència Política a la Universitat de Deusto
Martín Aramburu Carrera, politòleg i analista polític 
Coorganitzat amb l’ICPS
Dimecres 15 de juliol del 2020 (format virtual) 

Fòrum de Debat
Responsable: 
Joaquim 
Colominas
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A principis de 2020, Débora Miralles prenia el relleu de Víctor Solé al capdavant de la Comissió de
Relacions Internacionals. Al llarg de l’any, la comissió ha treballat en clau interna amb els col·legiats i
col·legiades per a conèixer els seus perfils i fer xarxa. A banda d’una comunicació fluïda al grup de
whatsapp, que tanca l’any amb 72 membres, el 17 de desembre es realitza una reunió dels membres del
grup en format virtual.

D’altra banda, la Comissió ha organitzat diferents sessions de formació especialitzada en l’àmbit de les
Relacions Internacionals:

-Treballar a Organismes Internacionals, amb Yolanda Alcoceba: (originalment prevista pel 18 de març en
format presencial, es realitza en línnia el 6 d’abril)

-Oportunitats laborals i pràctiques en institucions europees, amb Guillem Martínez Roura: el 13
d’octubre.

En aquest sentit, la Comissió ha estat treballant per a organitzat dues visites d’estudi: una, a les
institucions europees, a Brussel·les, i l’altra, a l’OTAN, a Ginebra, que han hagut de ser posposades sine
die amb motiu de la pandèmia.

De cara a altres institucions i entitats, la Comissió també ha treballat per a establir acords de col·laboració 
amb entitats públiques i privades de Catalunya. Una de les accions resultants de la feina de 2020 ha estat 
el conveni de col·laboració amb la Fundació CIDOB. 

Comissió de 
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Així mateix, cal destacar la participació de Débora Miralles al les juntes de govern del CCME, del qual el
Colpis forma part, així com en altres activitats organitzades per aquestes entitats, com ara:

-Debat La crisis d'identitat europea. Són vigents i compartits els valors europeus? organitzat pel CCME (19
de febrer);
-Conferència: Els joves a la UE en temps de COVID, dins d’un seminari en línia organitzat pel CCME (el 27
d'octubre);
-Participació en la gravació del vídeo per a la celebració del Dia d'Europa (9 de maig);

En clau comunitària i social, 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,
webinars i seminaris per a ajudar a comprendre qüestions d’actualitat en l’àmbit internacional:

- Introducció a la Diplomàcia pública i la diplomàcia digital, amb Jordi Arrufat: 18 de maig 
- La Xina, més enllà dels tòpics, amb Rita Giménez: 27 d’octubre 
- Debat preelectoral sobre les eleccions als Estats Units, en col·laboració amb la delegació del govern 

davant dels EUA i el CETC: 28 d’octubre 
- Debat postelectoral: Anàlisi dels resultats de les eleccions als EUA, conjuntament amb l’ICPS: 9 de 

novembre
- L’Agenda 2030, els ODS i la seva aplicació a Catalunya, amb Arnau Queralt: 24 de novembre 

Comissió de 
Relacions
Internaconals
Responsable: 
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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 2020 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 –enguany de forma virtual-, s’ha realitzat una reunió:

• Trobada Nous/ves Col·legiats/es i Entrega de Carnets:

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, la reunió va tenir lloc el dia 27 d’abril -en format virtual- en
la qual es va donar la benvinguda als i les nous/ves membres.

• Participació en mitjans de comunicació d’àmbit nacional:

Cinc membres de la Comissió de Joves Professionals van participar al programa Sense Vacances
de Ràdio4, com a tertulians júnior en diferents temes relacionats amb la Ciència Política i la
Sociologia a la secció d’actualitat del magazine estiuenc.

Comissió de 
Joves
Responsable: 
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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. Durant l’any 2020 els membres de la
Comissió han estat en contacte a través del grup de WhatsApp, el qual ha augmentat amb 19 nous
membres en el darrer any.

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2020: 

Els membres de la comissió es van reunir l’1 d’abril per parlar dels efectes del confinament en 
famílies amb infants i joves i de possibles accions a realitzar des de la comissió. 

Arran d’aquesta reunió s’ha començat a elaborar un repositori de documents publicats durant el 
confinament, ampliable i també extensiu a altres membres, per posar a disposició pública tota aquella 
informació útil a la població d’aquestes característiques. 

Així mateix, també s’està treballant en la idea de realitzar accions conjuntes amb altres col·legis 
professionals per a intervenir de manera interdisciplinària en l’àmbit d’infància i joventut. 

D’altra banda, s’han realitzat al·legacions a ofertes de treball en l’àmbit de la justícia, entre altres, que 
no contemplen els i les titulats/des en ciències polítiques i sociologia quan ja són molts els 
professionals que exerceixen de facto. 

Comissió d’Infància 
i Joventut
Responsable: 
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Des del segon semestre de 2019, Josep Oller encapçala la Comissió de Gestió Pública juntament amb Jordi 
Grané. El càrrec es va formalitzar a l’Assemblea General Extraordinària del 17 de desembre de 2019. 

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2020 

• Trobades per a tractar temes de Gestió Pública i Accions a Curt i a Mig Termini
Al llarg de l’any s’han fet tres 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. En el cas de l’any             
2020, la majoria s’han realitzat de manera telemàtica.  

• Visita al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya 
El  26 de febrer, la Comissió de Gestió Pública del COLPIS (en representació del FERA)  va organitzar la 
visita al macroedifici de la Zona Franca de Barcelona que, d’entrada, acollirà els treballadors d’algunes 
seccions dels departaments de Justícia, Polítiques Digitals i Administració Pública i part d’Empresa i
Coneixement, fins ara ubicats en diferents punts de la ciutat de Barcelona. La visita, va ser guiada per
Esther Manzano, Directora General de Modernització de la Generalitat de Catalunya, i Àngel Cortadelles,
director del Programa del Districte Administratiu, que van explicar les innovacions en aspectes 
organitzatius i de funcionament del nou edifici. 
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• Xerrada: Les Polítiques de Modernització a les Administracions Catalanes, realitzada l’11 de març a 
l’Auditori de la Cambra de Comerç de Catalunya, a càrrec d’Esther Manzano. 

• 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, es va donant la benvinguda periòdicament als nous integrants de la comissió i del grup de
whatsapp que ja sobrepassa els 80 membres. 

• Preparació de la publicació del monogràfic Àmbits
Des del darrer trimestre de l’any 2019, s’està treballant per a gestionar un monogràfic centrat en 
l’avaluació de polítiques públiques per al proper número de la revista del Col·legi Àmbits de Política i
Societat, el qual ha quedat posposat per motius relacionats amb la pandèmia de COVID-19.  

• Publicació i difusió del manifest de la plataforma de coordinació de les administracions publiques 
catalanes de tots els nivells per a gestionar les necessitats de la pandemia (8 d’abril). 

• Actualització del document del FERA en relació a les reformes de l’administració, que es va fer arribar a 
tots els partits polítics en campanya de cara a les eleccions autonòmiques catalanes, celebrades el febrer
de 2021. 
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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/des especialistes en mediació i interessats/des en el tema.
-Fer visible aquesta professió per al nostre col·lectiu i potenciar-ne el coneixement.
-Esdevenir els i les 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 Col·legi a través de 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).

Comissió de 
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ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2020

La Comissió de Mediació està formada actualment per 54 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 281 seguidors i 666 piulades. 

Al llarg de l’any 2020, i arran les circumstàncies excepcionals per pandèmia, la comissió ha anat mantenint el 
contacte principalment de manera telemàtica.

Així mateix, Com a resultat de la feina portada a terme durant aquest any, la comissió de Mediació: 

-Va celebrar el dia Europeu de la Mediació (21 de gener), amb el visionat i posterior debat del documental 
Voces de Vereda, el qual relata el conflicte armat, l’actual procés de pau i la situació dels drets humans a 
Colòmbia i la xerrada La Mediació Comunitària en l’Àmbit Local. Anàlisi i Reptes de Futur, en la que Judith 
Hernández i Sònia Pereda van analitzar la mediació comunitària en l’àmbit local des de la perspectiva del 
mediador comunitari. 

-Ha assistit al Consell Assessor de la Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat el 21 d’octubre 
de 2020.

-Ha realitzat la inscripció de 2 persones mediadores al Registre del Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya. 

Comissió de 
Mediació
Responsable: 
Sònia Pereda



Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2020

En els primers mesos de l’any 2020, s’han constituït dues noves comissions, per agrupar el 
coneixement i el treball de dues àrees molt específiques i lligades als nous temps. Es tracta de: 

• La Comissió Societat Digital, que articula la tecnologia moderna i el món de les dades amb la 
sociologia, les ciències polítiques i les administracions publiques. Encapçalada per Josep Vives, 
compta amb 37 membres que, des del seu inici, han treballat de forma online. 

L’acte amb el qual es van estrenar el 19 de maig va ser el seminari en línia COVID19, Salut Pública i  
Tecnologies de la Informació: un debat polític, que va comptar amb ponents de la talla de Simona
Levi, Àlex Puig i Enric Luján i que va aplegar 45 participants en línia. 

• La Comissió Política i Eleccions compta amb 45 membres que treballen o tenen interès per l’àmbit 
de l’estratègia política, el màrqueting, la comunicació i tot allò que té a veure amb les eleccions, els 
partits i les dinàmiques polítiques. Degut a les circumstàncies de la seva creació, la comissió només 
ha pogut interactuar de forma virtual. En aquests mesos, hi ha hagut intercanvis d’informació, 
recursos i propostes que ja es treballen de cara al futur. 

NOVES 
Comissions
Societat Digital/
Política i Eleccions
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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

Comissions
Territorials
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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. 

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2020

• Desembre 2020
– 3a trobada de col·legiats/des a Girona (en format virtual), amb participació del degà i el 

gerent. Participació: 5 persones.

– Presentació del llibre ¿Para qué servimos los politólogos? de JM Vallès, coorganitzat per la 
CT de Girona amb Joan Trias com a moderador de l’acte. 

D’altra banda, la pandèmia per COVID i les mesures de confinament per evitar la seva propagació 
van obligar anul·lar algunes de les activitats previstes per al març de 2020: 

– Reunió AECPA (Associació Estudiants CCPP UdG)
– Reunió APCOGI (Associació Politòlegs Comarques Gironines)
– Seminari habilitats professionals UdG
– Sopar de col·legiats/des
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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.
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Comissions
Territorials:
TERRES DE L’EBRE

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2020

Al mes de març, la Comissió va organitzar un dinar-col·loqui amb Xavier Forcadell com a convidat, 
en el marc de Les vegueries i la cohesió territorial a Catalunya per tal de crear un espai de diàleg 
entre les persones col·legiades del nostre territori, el convidat i el degà i el gerent del Colpis. 
Malauradament, la situació sanitària i les recomanacions sobre la suspensió d’activitats 
col·lectives per tal de prevenir la propagació del covid-19 van fer que s’hagués de posposar la 
trobada el dia anterior, el 12 de març, sine die.

Durant el mes d’octubre, va tenir lloc la jornada de presentació del llibre Autodeterminació. Del 
laberint català al problema espanyol del nostre company col·legiat politòleg Jesús Gellida, que va 
inaugurar la responsable de la nostra Comissió i que es va fer en streaming, al canal de Youtube
del Colpis.

A més, cal recordar que aquest any s’han incorporat nous membres al grup de Whatsapp “COLPIS 
Comissió T. Ebre”, un espai de missatgeria instantània en què els integrants de la comissió es 
poden comunicar amb la junta del Colpis i membres col·legiats de les Terres de l’Ebre, i on es 
tracten qüestions relacionades amb aquesta Comissió territorial. A dia d’avui, doncs, ja son 18 
persones que es mantenen al dia de l’actualitat en aquest territori a través d’aquesta via.
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Comissions
Territorials:

LLEIDA i 
CAT CENTRAL

• En el cas de la Comissió de Lleida, les activitats principals han quedat aturades degut a la
pandèmia. No obstant això, l’any 2020 destaca per la fluïdesa de les comunicacions
dels seus membres, sobretot a través del grup de whatsapp, i per la intensitat de la
difusió de la ciència política i de la sociologia als mitjans de comunicació que han
acudit a la Comissió per analitzar temes relacionats amb aquets àmbits. Així, durant
aquest any, els i les membres de la Comissió de Lleida han col·laborat amb Lleida TV,
Diari Segre, Maricel Ràdio, COPE Lleida, COPE Barcelona, Ràdio Tàrrega, EMUN FM
Ràdio, Ràdio Rosselló, Ràdio Ponent, Ràdio Alpicat i UA1 Lleida Ràdio.

• Pel que fa a la Comissió de Catalunya Central, el 30 de gener es va realitzar una trobada

amb els i les membres de la Comissió a Vic on es va debatre sobre els governs de 
coalició, a càrrec del politòleg i professor de Ciència Política (UB) Josep Maria
Reniu.  L’11 de juny es va fer una segona trobada, ja en format virtual. 



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 2020 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 que, en bona mesura,
s’han realitzat de forma virtual i que, inevitablement, han girat al
voltant de la pandèmia, el confinament i l’anomenada ‘nova
normalitat’:

-Hem continuat col·laborant amb l’Observatori ODEM
(Observadors per la Democràcia) amb l’organització de diversos 
actes: la taula rodona El Dret de Manifestació, a Debat inicialment 
prevista pel 25 de març (de forma presencial) i finalment realitzada 
el 8 d’octubre, en format virtual. I, el webinar Teletreball, Drets 
Laborals i Desconnexió Digital, on també hi va col·laborar 
l’Associació Catalana de Professionals, realitzat l’11 de novembre. 
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LÍNIA 3 
SOCIETAT

-Juntament amb l’Associació Catalana de Professionals, vam 
organitzar dos actes més: el debat online Els efectes de la 
COVID19 en la política catalana i espanyola, el 6 de maig i la 
xerrada online La política catalana: situació actual i 
perspectives, el 18 de novembre. 

-El 29 de juny vam organitzar el debat online: El nou mandat 
municipal, un repte inesperat per als ajuntaments, amb 
l’alcaldessa de Tiana i els alcaldes de Ripoll i Centelles. 

-La nostra col·legiada sociòloga Alicia Aradilla, autora del llibre 
Consells pràctics per teletreballar eficaçment, va fer una 
xerrada sobre el tema el 19 d’octubre. 

-El comissionat de Lleida, Albert Balada, va impartir el curs (en 
línia) De Trump a Macron. Hiperlideratges i política 
contemporània, del 28 d’octubre al 9 de novembre. 

-El 24 de novembre, vam organitzar la xerrada L’últim intent 
d’una llei electoral de Catalunya, amb l’exdegà i impulsor de la 
ILP per a tal fi, Joan Botella. 
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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:

- 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. 

- En aquesta línia també hem participat a l’Espai de 
Ciències Socials de la II jornada d’orientació per a joves 
Construeix el teu futur, organitzada per l’Ajuntament de 
Viladecans el 10 de febrer. 



D’altra banda, en relació als temes que han protagonitzat la vida
política i social de l’any i a les qüestions que preocupen
especialment al Colpis, el Col·legi ha fet diversos posicionaments
i actuacions:

- El Col·legi va donar suport a la vaga feminista del 8 de març;

-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 seguim formant part de la Comissió de
Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial;

-El Col·legi es va adherir a l’any Mercè Pàniker, organitzat per
l’Institut Català de les Dones en reconeixement de l’empresària i
activista feminista catalana;

-El 24 de maig, hem signat juntament amb l’Associació Catalana
de Sociologia el manifest que subratlla la importància de la
sociologia en temps de COVID19;
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-El 8 d’abril, la Comissió de Gestió Pública impulsa un manifest
perquè les administracions catalanes de tots els nivells treballin
conjuntament en una estratègia comunitària per a afrontar la
crisi sanitària de COVID19;

-El 27 d’abril la Comissió de Gènere publica una declaració per
instar al Govern català a crear una comissió de crisi per donar
una resposta amb perspectiva de gènere a tots els àmbits que
intervinguin en afrontar les conseqüències del coronavirus;

-El 17 de juliol, la vicedegana Montserrat Perals participa a la I
Cimera contra la Corrupció celebrada al Parlament de Catalunya;

-El 22 de juliol, una representació de la Comissió de Gènere
participa a la VI Sessió Plenària de l’Observatori d’Igualtat de
Gènere de l’ICD;

-El Colpis s’adhereix al manifest unitari davant la inhabilitació del
president Quim Torra;

-El Colpis s’adhereix al Manifest 2020 amb motiu del 25N, Dia
Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
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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
• 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 
•Comitè de Seguiment de les Mesures Anticorrupció acordades en la I 
Cimera contra la Corrupció celebrada al Parliament de Catalunya el 17 
de juliol. Observatori Ciutadà contra la Corrupció.  

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;
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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.

Intercol·legial
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Administració Pública Local
• Ajuntament de Barcelona  
• Ajuntament de Viladecans 
• Diputació de Barcelona 
• Consell Comarcal del Berguedà  

Generalitat de Catalunya
• Departament de Justícia
• Departament de Treball / DG d’Igualtat
• Departament d’Exteriors / Centre d’Estudis de Temes Contemporanis
• Parlament de Catalunya
• Servei d’Ocupació de Catalunya

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

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

Relacions 
Institucionals

Col·legis Professionals
• Col·legis de la Sectorial d’Humanitats de la Intercol·legial
• Col·legi de Periodistes de Catalunya
• Associació Intercol·legial  de Col·legis Professionals de Catalunya

Empreses
• Fundació LaCaixa
• Banc de Sabadell
• Tríodos Bank
• D’EP Institut
• Mútua General de Catalunya

Associacions, entitats i fundacions
• Alcaldes.eu 
• ARCA
• Associació Catalana de Sociologia
• Associació Catalana de Ciència Política
• Associació Catalana de Professionals
• Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
• Associació Horitzó Europa 
• Fundació CIDOB (Barcelona Center for International Affairs)  
• Consell Català del Moviment Europeu
• COPERSONA
• Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració (FERA)
• Fundació AROA
• ODEM Observadors per la Democràcia
• Observatori Ciutadà contra la Corrupció 

Durant l’any 2020, hem treballat conjuntament 
amb les institucions següents : 
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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 
durant l’any 2020 en una comunicació que ha tingut 2 grans pilars: 

• Les xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn i Youtube)

• El newsletter INFOCOLPIS

Addicionalment, s’ha seguit col·laborant amb els mitjans de comunicació
quan se’ns han demanat experts en temàtiques específiques.

COMUNICACIÓ
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EL COL·LEGI  A LES  XARXES  SOCIALS: 3 COMPTES A TWITTER
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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 1.552 seguidors a 31/12/20, la qual cosa
significa una estabilització del nombre de seguidors que fins ara ha crescut de forma
moderada, però sostinguda.
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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. Vam cloure l’any amb 1.188 seguidors (la qual cosa significa
un augment aproximat del 18% respecte finals de 2019).
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EL COL·LEGI  A LES  XARXES  SOCIALS: YOUTUBE

El Col·legi compta també amb un canal a Youtube des de 2018: Colpis Catalunya. L’any 2020 ha
tancat amb considerable augment de les visualitzacions, probablement a conseqüència de
l’augment del trasllat d’activitats i formacions a l’entorn virtual degut a la pandèmia. Amb tot, el
canal del Col·legi a Youtube ha registrat 60 noves subscripcions al llarg del darrer any.
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Enviat cada dijous a aproximadament 1.700 subscriptors, conté
informació per estar al dia de les activitats del Col·legi. El 2020 es
van enviar 70 Infocolpis.

INFOCOLPIS  INTERN 

Enviat cada dimecres a les persones col·legiades amb informació interna, 
externa, ofertes laborals i, des de l’últim trimestre de 2019, dues 
recomanacions bibliogràfiques, una d’elles específicament en català amb 
motiu de la inclusió del Col·legi al cens d’entitats de promoció de la 
llengua catalana. En total, s’han difós 82 Infocolpis al llarg del 2020. 

INFOCOLPIS  EXTERN

Butlletins
INFOCOLPIS
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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.

Mitjans de 
Comunicació

El degà Jordi Pacheco és entrevistat pel programa Badalona Tres60 de
Televisió de Badalona per a parlar sobre el tercer aniversari de l’1-O i
l’actualitat política catalana.
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ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS  MITJANS DE COMUNICACIÓ EL 2020

Investidura Pedro Sánchez; Impeachment Donald
Trump; cessament President Torra; consells per a la

convivència durant la quarantena; Virulència de la

gent davant els qui se salten el confinament;
conseqüències de

COVID-19
en la intenció de vot;  canvis socials postpandèmia;

la nova normalitat; 
mesures tancament; protocol per tornada a 
l’escola; eleccions en temps de COVID19; cribatges 
massius; extrema dreta, negacionisme i COVID19; 
evolució de la solidaritat durant la

pandèmia; vandalisme als carrers; estat 
d’ànim segona onada; aniversari 1-O i actualitat 
política; nova presidència Generalitat eleccions 14F

TEMES

TELEVISIÓ
• Televisión de Galicia (CRTVG)
• La Xarxa de Televisions Locals 
• Barcelona Televisió (BTV) 
• Televisió de Badalona

RÀDIO
• BDN Ràdio Ciutat de Badalona 
• IB3 Ràdio 
• RAC1
• Ràdio La Mina
• Ràdio Estel
• Ràdio 4 (RNE)  

PREMSA I REVISTES
• Corriere del Ticino (IT) 
• TOT Barcelona
• El Punt Avui
• La República (El Punt)
• CTXT 
• La Vanguardia 
• Diari Ara
• Educaweb 

Mitjans de 
Comunicació



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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Medi Ambient

Recollida de paper i tòner per a reciclar

Neteja de l’oficina, productes no contaminants

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

RSC i Gestió
de la Qualitat

Serveis Financers
Banca ètica i sostenible

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



RESULTAT ECONÒMIC 2020
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INGRESSOS DESPESES

Quotes col·legials 131.343 Retribucions personal 105.008

Formació (pròpia i a mida) 93.189 Seguretat Social 31.572

Projectes 7.829 Despeses de funcionament 51.335

Serveis diversos

(Publicitat, Mutua general, altres)
1.005 Docents i consultors 42.947

Subvencions i ajuts 16.000

Aprovisionaments

Ajustaments negatius IVA

Amortització immobilitzat

1.350

10.480

434

TOTAL 249.366 243.126

RESULTAT NET EN L’EXERCICI:  +6.240€




