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EL COL·LEGI PARTICIPA AL PROJECTE NOVES
FAMÍLIES, NOVES POLÍTIQUES, DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

03.04.2009. L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona,
juntament amb altres institucions, endegà el projectes Noves Famílies,
Noves Polítiques, amb l’objectiu d’obrir una reflexió entre diferents agents
socials al voltant de les polítiques públiques d’acompanyament i suport a
les famílies, per tal de repensar-les i adaptar-les al nou context social.
El Col·legi va ser convidat per Montserat Ballarín, presidenta delegada de
l’Àrea de Benestar Social, a formar part d’aquest conjunt d’entitats que
contribuiran al desenvolupament del projecte.

PARTICIPEM AL Vè CONGRÉS CATALÀ DE SOCIOLOGIA
18.04.2009. El Col·legi va participar a la cinquena edició del Congrés
Català de Sociologia, organitzat el mes d’abril a Barcelona per
l’Associació Catalana de Sociologia, enguany sota el títol Immigració i
societat catalana.
La degana del Col·legi, Anna Parés, va participar en la taula rodona ’30
anys de Sociologia a Cataunya’, juntament amb diversos membres de
l’ACS.
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EL COL·LEGI ESDEVÉ UN DELS MEMBRES FUNDADORS DEL PROJECTE BUSINESS EUMED

22.04.2009. El Col·legi va ser un dels 29 membres fundadors del projecte
Euromediterranean Business Association, format en Assemblea General
Constitutiva l’abril de 2009, a la qual van assistir Anna Parés i Jordi Pujol,
degana i gerent del Col·legi respectivament.
Empreses, associacions professionals i empresarials, universitats i escoles
de negocis van recolzar aquest projecte, el qual té per objectiu potenciar
l’àrea mediterrània com a espai socioecònomic. Business EUMED es
constitueix com una organització sense ànim de lucre, destinada a
fomentar la competitivitat en l’àrea mediterrània com a nexe fonamental
entre Europa, el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. Aquest projecte pretén a
més contribuir al desenvolupament dels objectius del Procés de
Barcelona, des de la societat civil.

PARTICIPEM AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE BENESTAR SOCIAL

28.04.2009. El gerent del Col·legi, Jordi Pujol, va assistir a la primera trobada del Consell de
Participació de Benestar Social, convocada per aquest departament de la Diputació de
Barcelona. L’objectiu d’aquest Consell va ser crear un espai de participació per a les
organitzacions i institucions vinculades al sector, amb l’objectiu d’enfortir la comunicació amb
els governs locals entorn la millora del benestar de les persones, des dels serveis socials.
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SESSIÓ DE TREBALL: ‘ACTITUDS POLÍTIQUES I
COMPORTAMENT ELECTORAL A CATALUNYA’
11.05.2009. El Col·legi va acollir aquesta sessió de treball on es va
debatre sobre l'actitud política i el comportament electoral a Catalunya, a
partir de l'informe 'Actituds polítiques i comportament electoral a
Catalunya: materials per a un debat social', publicat el maig de 2008 i
elaborat per diversos experts, sota la coordinació del catedràtic en Ciència
Política, Josep Maria Vallès.
L’objectiu d’aquesta sessió de treball era difondre i debatre sobre les
conclusions extretes a partir d'aquest informe, en el marc del debat social
impulsat per la Generalitat de Catalunya.

DEBAT AMB ELS CANDIDATS A LES ELECCIONS AL
PARLAMENT EUROPEU
11.05.2009. El Col·legi va participar com a entitat col·laboradora al debat de la societat
civil catalana amb els candidats i candidates a les eleccions al Parlament Europeu del 7 de
juny de 2009. L'acte va ser promogut pel Consell Català del Moviment Europeu (CCME).
Van assistir:
·
·
·
·
·

Sra. Maria Badia (PSC)
Sr. Santiago Fisas (PP)
Sr. Ramon Tremosa (CIU)
Sr. Oriol Junqueras (ERC)
Sr. Raul Romeva (ICV)
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SOPAR DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES A GIRONA
15.05.2009. Un grup de 15 gironins i gironines, membres del Col·legi, van
assistir al sopar que aquest va celebrar el passat divendres 15 de maig a
Girona.
L'objectiu d'aquest sopar, on també van assistir la degana i el gerent del
Col·legi, va ser oferir l'oportunitat als col·legiats i col·legiades de Girona que es
poguessin conèixer entre ells.
Des del Col·legi pensem que és interessant i necessari poder gaudir d'ocasions
com aquesta per fer xarxa entre nosaltres.
El sopar va tenir lloc al Duplex Restaurant de la capital gironina.

EL COL·LEGI PARTICIPA AL DIA DE L'EMPRENEDOR
20-21.05.2009. El Col·legi va participar un cop més al Dia de l'Emprenedor, que en l'edició d'enguany
es va celebrar al Palau de Congressos de Catalunya. Les inscripcions ja estan obertes.
Aquest any el programa del Dia de l'Emprenedor es tornà a concentrar en diversos blocs on van tenir
cabuda espais d'assessorament, trobada de xarxes d'emprenedors, tallers, conferències i càpsules,
entre d'altres activitats.
Precisament és a una d'aquestes càpsules on, un any més, va participar el Col·legi. Dins el programa
de Càpsules Crea es va posar a disposició l'espai "Estudis de mercat: tècniques i fonts d'informació“.

D'altra banda, un cop més vam tornar a ser presents a l'espai Assessora't, dins l'aparat de Màrqueting, una oportunitat per disposar
d'un assessorament personalitzat d'acord amb la vostra idea de negoci, amb experts de més d'una vintena d'entitats diferents.
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EL COL·LEGI ASSISTEIX A L'ACTE DE GRADUACIÓ DELS ALUMNES DE DARRER CURS DE CIÈNCIES
POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
29.05.2009. El 29 de maig va tenir lloc la graduació dels alumnes de darrer
curs de la titulació de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat
de Barcelona.
El Col·legi va ser convidat a assistir a aquest acte i a participar a la taula
rodona que va tenir lloc amb Anna Parés, degana del Col·legi, Josep Maria
Reniu, cap dels estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració, Jordi
Capo, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la UB i Jordi
Sauret, director de l'empresa Feedback, Institut d'Estudis Sociològics i de
Mercat.
Durant l'acte es va parlar especialment del futur laboral dels recent titulats i
titulades, de les sortides professionals, la necessitat de mantenir una
formació continuada i de reciclatge i del paper dels politòlegs i politòlogues
en el mercat de treball actual.

EL COL·LEGI PARTICIPA A LA 'JORNADA CLOENDA PRÀCTICUM' DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA
02.06.2009. El Col·legi va participar a la taula rodona que va tenir lloc
durant la jornada de cloenda de pràcticum dels estudiants de darrer curs
de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB.
A la taula, sota el títol "Les competències professionals i la inserció laboral
dels titulats/des en Ciències Polítiques i Sociologia" van assistir Jordi
Pujol, gerent del Col·legi, Montserrat Perals (Observatori Català de la
Joventut), Isidre Sala (Àrea de Cooperació Internacional-Centre
d'Internacionalització Empresarial CIDEM/COPCA) i Sara Moreno,
vicedegana de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia de la UAB.
Durant la sessió, a la qual van assistir una seixantena d'estudiants, es va
parlar sobre el valor afegit dels titulats i titulades en Ciències Polítiques i
Sociologia, de les sortides professionals, dels coneixements adquirits al
llarg de la carrera, de la formació continuada i de la tasca de buscar feina.
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SESSIÓ D'ANÀLISIS DE RESULTATS DE LES ELECCIONS
AL PARLAMENT EUROPEU
11.06.2009. La sessió d'anàlisi de resultats de les eleccions al Parlament
Europeu celebrada el passat 11 de juny i organitzada pel Col·legi de
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, l'Institut de Ciències Polítiques i Socials
i el Consell Català del Moviment Europeu va comptar amb una notable
afluència de públic i amb un interessant debat entre ponents i assistents.
L'abstenció no va fer acte de presència a la seu de la Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, on va tenir lloc la sessió d'anàlisi de resultats de les
eleccions europees del passat 7 de juny, amb l'assistència d'una setantena
de persones que van omplir la sala.
Com a ponents de l'acte, Gabriel Colomé, director del Centre d'Estudis
d'Opinió, Carme Colomina, periodista i ex corresponsal a Brussel·les de
Catalunya Ràdio, i Carles Gasòliba, president de la LECE (Liga Europea de
Coordinación Económica).

REUNIÓ AMB EL COL·LEGI D’ENGINYERS
INDUSTRIALS CATALUNYA
17.06.2009. La degana del Col·legi, Anna Parés, es va reunir amb Joan Vallvé,
degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, per a presentar-li el
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i la tasca que es realitza des de
l’entitat.
Alhora, es va parlar de la possible participació del Col·legi a la Comissió
Intercol·legial per a la Innovació, constituïda el passat 28 d’abril i conformada
per vuit col·legis oficials de Catalunya en l’actualitat.
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EL CONSELLER AUSÀS PARLA AL COL·LEGI DE LA NOVA LLEI DE
CONSULTES POPULARS
22.06.2009. El conseller de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Ausàs, va parlar sobre la nova llei de consultes
populars per via de referèndum, en una conferència organitzada pel Col·legi de
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, en col·laboració amb la Conselleria de
Governació i Administracions Públiques, que va tenir lloc a la seu del Col·legi.

SESSIÓ DE CLOENDA DEL MÀSTER TISA. SEMINARI
D’OCUPABILITAT

26.06.2009. El dia 26 de juny va tenir lloc la sessió de cloenda del Màster TISA
(Tècniques d’Investigació Social Aplicada), a la Facultat d’Economia i Empresa
de la Univestitat de Barcelona, on va participar Mercè Kirchner, vicedegana del
Col·legi. En aquesta sessió es va dur a terme el seminari d’ocupabilitat,
organitzat pel Col·legi i dedicat a l’ocupabilitat dels tècnics/ques d’investigació
social, el qual forma part del quart mòdul formatiu del Màster, centrat en
seminaris d’aplicació de les tècniques d’investigació social.
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PARLEM SOBRE ELS EMPRENEDORS SOCIALS A LA
SETMANA DE L'ECONOMIA COOPERATIVA
01.07.2009. El Col·legi va organitzar la xerrada 'Iniciatives d’economia
cooperativa entre sociòlegs i politòlegs: estratègies per emprendre nous
negocis', en el marc de la Setmana de l’Economia Cooperativa.
La sessió es va desenvolupar en l’espai Àgora, pensat i dissenyat amb
l’objectiu d’aprofundir en els diferents projectes que estan en marxa des de
l’economia cooperativa.
La xerrada va anar a càrrec de Julián Cárdenas, doctor en Sociologia i
expert en emprenedoria social i estratègia empresarial, i d'Ernesto Morales,
sociòleg i soci fundador d'ETCS Cooperativa.

La 1a Setmana de l’Economia Cooperativa ha tingut per objectiu ser un punt de trobada pels actors de l’economia cooperativa.
Durant la setmana s’han dut a terme ponències, taules rodones, espais d’assessorament i d’emprenedoria amb tallers i
seminaris, entre d’altres activitats.
L’objectiu ha estat el d'apropar l’economia cooperativa al conjunt de la població i també oferir a les persones i empreses d'aquest
sector un espai per a compartir coneixements, intercanviar experiències i establir relacions de negoci i intercooperació.

TOTES LES ACTIVITATS DEL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I
SOCIÒLEGS DE CATALUNYA ES PODEN CONSULTAR
AL SEU WEB
www.colpis.cat

