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Cada any toca fer memòria de l’anterior i deixar constància escrita de les accions que s’han dut a terme. Les pàgines següents donen fe de la feina 
feta, que és molta i ben treballada. Cursos, actuacions per facilitar l’accés al treball, debats, converses tot sopant, viatges, relacions institucionals, el 
web..., totes elles són activitats del Col·legi que, si sentiu curiositat, podeu recordar en les pàgines següents. Aquestes activitats van acompanyades 
del nombre d’alumnes i del cos de professorat en el cas dels cursos, de la quantitat d’insercions laborals de la borsa de treball, del gruix de visites al 
nostre web, de les edicions d’Àmbits, de les intervencions als mitjans de comunicació, de la llista d’institucions amb les que es relaciona el Col·legi. 
Tot això serveix per fer-se una idea del volum de participants durant el 2010, i de l’eficàcia i agilitat del model de gestió. 

Algunes iniciatives recents són el debut en la xarxa social Facebook obrint una nova via de comunicació entre nosaltres, i l’espai de l’hemeroteca 
al web donant a conèixer els articles de sociòlegs i politòlegs publicats a la premsa digital i impresa. Ara bé, amb el nostre butlletí Infocolpis i el 
web, podeu seguir dia a dia i detall a detall totes les novetats i notícies que genera el Col·legi i el sector. Aquesta memòria és només un resum molt 
sintètic d’allò que s’ha fet el darrer any.   

Si es pretén saber que caracteritza el 2010 diria que una aposta clara i contundent per les TIC, com a eines de treball, de tramitar, de comunicació, 
de relació. Però sobretot es té present que afegeixen visibilitat a la feina feta, enforteixen els lligams, faciliten la participació i són accés a la 
informació i el coneixement - en el nostre cas, en matèria de sociologia i ciències polítiques -.   

2010 també ha sigut l’any de retrobada dels col·legis professionals catalans per intentar organitzar-se i fer front a la normativa europea que afecta 
algunes de les seves funcions. 2010 també ha sigut l’any que la crisi econòmica s’ha deixat sentir per tot arreu i també entre nosaltres dificultant 
la nostra relació amb el mercat laboral. 2010 també ha sigut l’any d’acabar d’escriure el nostre codi de bones pràctiques. 2010 ha sigut l’any que 
sumem més col·legiats i col·legiades.  

Fins aquí, pot semblar que són realitzacions aïllades, però formen part d’un pla estratègic amb uns objectius establerts just després d’ésser elegida 
l’actual Junta de Govern, ara farà quatre anys, i aprovat per assemblea. Tot respon a la resolució de projecció de la professió i d’enfortiment de la 
xarxa professional, dues de les línies consensuades i treballades, que ja aporten bons resultats.

anna Parés i rifà
Degana

 
Presentació
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1.1 els nous col·legiats i col·legiades

SeCCiÓ 1. l'entitat memòria anual 
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1.2 el 2010 es van col·legiar amb nosaltres

SeCCiÓ 1. l'entitat memòria anual 

Hafsa Akhrif Jilali

Imma Alberch Chamorro

Esther Albesa Jové

Cristina Amat Rodríguez

Ileana Victoria Anciano Echenagucia

Tomàs Andrés Gómez

Fernando Antón Alonso

Pau Aragay Marin

Veronica Arias Campos

Juan Cristobal Aviles García

Marina Badia Anglas

Maria Barbal Campayo

Alba Barrientos Sevilla

Elvira Barriga Ubed

Raul Beltran Benages

Ernest Bernat Capdevila

Reinald Besalú Casademont

Eduard Blasco Celda

Lluís Bordes i Capdevila

Montserrat Boronat Muner

Amparo Bosch Gabaldar

Tania Bouzo Fernández

Catalina Bover Castelló

Pablo Cano Mallo

Víctor Carmona Ortega

Carlos Carrasco Farré

Clara Carreras Millan

Pol Carrion Huguet

Manuel Castells Oliván

Francisco Catena Martínez

Maria Iessua Catot Bautista

Oriol Clemente Gallego

Esther Colell Ortega

Jordi Collet Sabé

Georgina Colomé de San Nicolás

Marina Comes Martí

Eugeni Córcoles Blay

Joana Crusellas Martínez

Mª Victoria Cruz Marin

Cristina Delgado Piñero

Cristina Díaz Paradeda

Raquel Displàs Solé

Immaculada Domènech Baldrís

Massimo Donato

Santiago Eizaguirre Anglada

Elisabeth Escofet Bellver

Mònica Espuny Urgell

Ivan Cristóbal Esteller i Tena

Raquel Fernández i Sánchez

Alexandra Ferreiro Torrent

Daniel Ferrer Gallart

Ferran Ferrer i Jordà

Gemma Fillol Cañellas

Anna Font Molas

Margarida Fontcuberta Tura

Monica Gallerani

Laura Garcia i Solé

Estíbaliz García Juan

Rosalía García Trabada

Mireia Grazalema Gil Seguí

Mª Carmen Giménez Toscano

Sergi Giró Estivill

Barbara Gomez Pleguezuelos

Natalia González Valbuena

Jesús Grau López

Mariona Grau Saula

Cristina Grifoll de Goya

Andreu Gual i Falcó

Josep Guillén Viñas

José Gutiérrez Salinas

David Hojman Cardozo

Joan Isús Bech

Dagoberto Itriago

Mariona Jové Sala

Francesc Jurado García

Pau Llauger i Serra

Ricardo Llorca Guerra

Sílvia Llorente Sánchez

Manel Lolo Sampron

Eduard López Corominas

Andrea López González

Laia López Samarra

Albert Lozano Molet

Luciano Lozano Perea

Andreu Marin Muñoz

Xavier Marín Pérez

Xavier Martí i Torrent

Verónica Martín Pérez

Amaia Martinez de Lahidalga Ibarrola

Carlos Martínez Rodríguez

Gemma Mas Dalmau

Albert Mas Palacios

Núria Matamoros i Fabregat

Guillem Mataró Nogueras

Salvatore Mattu

Artur Millan Torruella

Xavier Miquel i Pons

Jordi Miret Martí

Armand Molina Vilchez

Mónica Montes Gavilán

Aina Moragues Cardona

Alexander Moral Tablado

Mireia Moreno Puig

Laia Muñoz Casanovas

José Joaquín Muñoz López

Jordi Navarro i Garcia

Aloma Novell i Panella

Helena Nualart Mundó

Olga Nuevo Roa

Margarita Obrador Almodovar

Mary Jane O'leary

Maria Olivella Quintana

Ana Lucía Olivos Pairazamán

Emma Ollivant Bañón

Marta Ordóñez Burgués

Enrique Ortega Rivera

Laura Páez Gimeno

Mariona Pascual Alfaras

Laura Pascual Mas

Manel Pelegrí Gabarró
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SeCCiÓ 1. l'entitat memòria anual 

Cristian-Joel Pérez Cascón

Celso Pérez Graña

Laura Perich Ferrer

Aina Poch Campos

Robert Puig Montfort

Albert Puigoriol Mateo

Joan Queraltó Ibáñez

Raimon Ràfols Florenciano

Francesc Ramírez Massagués

Glòria Rehues Sala

Eloi Ribé Montserrat

Olatz Ribera Almandoz

Gerard Ribera Jounou

Laura Ribes Valls

Yolanda Riera Fernández

Cristian Rodríguez Heredia

Marta Roig Juan

Laura Amparo Rojas Pinillos

Rosa Maria Rosales Nava

Lluís Ruiz-Giménez Coderch

Jordi Sadurní i Ràfols

Sergio Salas Nicás

Jordi Salgado de la Torre

Carles Samper Seró

Laura Sánchez Fernández

Paula Santarén Rodríguez

Vanessa Sarkis Espinoza

Samira Shaban Pina

Ingrid Soldevila García

Salvador Tapias Jaén

Alba Tarroc Fernández

Irina Tasias i Compte

Xavier Tenorio Segarra

Elisabet Terrades Boix

Eduard Tomàs Salvans

Alba Torres Alemany

Susanna Trapé Borràs

Maria José Tuneu Cabré

Àlex Tusell i Collado

Cristina Úbeda Portabella

Amèlia Uria Escurriola

Luis Urra Armañanzas

Mª Teresa Valenzuela Martos

Esther Valero Alvarez

Victor Vanden Eynde

Antoni Vélez Barajas

Gerard Verdés i Rufas

Lorena Vidal Collares

Álvaro Viol García

Nohemí Zafra Galvez

Alfred Zardoya Ávila
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Una de las finalitats principals del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
és l’ordenació, representació i defensa de la professió, així com dels interessos 
professionals de les persones col·legiades.
Tot seguit es relacionen les principals accions que, en aquest sentit, va 
desenvolupar el Col·legi durant 2010. 

aprovació del document ‘Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya. Codi Ètic i Bones Pràctiques Professionals’

Una de les accions realitzades en aquest sentit durant l’any 2010 va ser 
l’elaboració, per part del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, del 
Codi Ètic de la professió de Ciència Política i de Sociologia. L’any 2009 es va dur 
a terme una primera versió, obrint llavors un procés de participatiu per part 
dels nostres col·legiats i col·legiades, amb l’objectiu d’introduir les millores 
que fossin necessàries en el document inicial, aprovat finalment en Assemblea 
General Ordinària el 16 de desembre de 2010. 
El Codi Ètic, que es pot consultar al web del Col·legi, estableix els principis i les 
normes ètiques que sustenten les bones pràctiques en l'exercici professional 
dels sociòlegs/logues i politòlegs/logues per a garantir a la societat la seva 
correcció científica, tècnica i ètica.
 

Defensa de la professió

El Col·legi va presentar un total de 22 al·legacions a diversos organismes 
de l’Administració Pública durant l’any 2010, amb l’objectiu de vetllar per 
la presència de politòlegs/logues i sociòlegs/logues en les convocatòries 
d’oferta pública. 
A continuació es mostren les al·legacions presentades per tipus d’entitats.

SeCCiÓ 2. la professió, defensa i representació memòria anual 

68%
AJuNTAMeNTS

5%
DiReccioNS geNeRAlS

9%
eMPReSeS PÚBliQueS

5%
DiPuTAcioNS

4%
coNSoRciS

9%
coNSellS coMARcAlS

N= 22 al·legacioNs
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ACORD CIUTADÀ PER A UNA BARCELONA INCLUSIVA

AGÈNCIA DE LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

AJUNTAMENTS: BARCELONA, CERDANYOLA DEL VALLÈS, FIGUERES, GIRONA, LA 
LLAGOSTA, PARETS DEL VALLÈS, PLATJA D'ARO, SANT CUGAT DEL VALLÈS, VILADECANS, 
VILANOVA I LA GELTRÚ

AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA

ARAG

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA UAB

ASSOCIACIÓ BARCELONA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL

ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA

BARCELONA - AGENDA 21

CENTRE DE RECERCA SOCIOLÒGICA – INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS

COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

COL·LEGI OFICIAL DE DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL I ASSISTENTS SOCIALS DE 
CATALUNYA

COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA

COMITÈ DE LES REGIONS. BRUSSEL·LES

CONSELL DE LA FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

CONSELL DEPENDÈNCIA I AUTONOMIA PERSONAL – DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL – AJUNTAMENT DE BARCELONA

CONSELL DE VOLUNTARIAT-SECRETARIA D'ACCIÓ CIUTADANA

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A BRUSSEL·LES

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ESADE

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

EURO-MEDITERRANEAN BUSINESS ASSOCIATION

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE SOCIOLOGIA

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER

FUNDACIÓ CIDOB

IL3-UNIVERSITAT DE BARCELONA

INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS 

INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA-UNIVERSITAT POMPEU FABRA

INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS 

INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA

OBSERVATORI CATALÀ DEL CIVISME

PARLAMENT DE CATALUNYA

PARLAMENT EUROPEU

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

PATRONAT CATALUNYA-MÓN

PLA NACIONAL D'ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT-SECRETARIA D'ACCIÓ CIUTADANA

PLA D'ACCIÓ PER A LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL A CATALUNYA 2010-2013 
DEPT. D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 

TAULA PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE CATALUNYA-GENERALITAT DE 
CATALUNYA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, UNIVERSITAT DE BARCELONA, UNIVERSITAT 
DE GIRONA, UNIVERSITAT DE LLEIDA, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, UNIVERSITAT 
POMPEU FABRA, UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

SeCCiÓ 3. relacions institucionals i representació en consells memòria anual 



9

4.1 Formació continuada. Comparativa anual

SeCCiÓ 4. Formació memòria anual 

2006 2007 2008 2009 2010

eVoluciÓ iNScRiPcioNS AluMNeS

227
235

321
364 362

2006 2007 2008 2009 2010

eVoluciÓ hoReS lecTiVeS

387 386

465 452 450

N=362

iNScRiPcioNS PeR TiPuS D'AluMNeS

col·legiATS/DeS No col·legiATS/DeS eSTuDiANTS

219

120 23
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SeCCiÓ 4. Formació

4.2 Formació continuada. Cursos

ÀmBiT:  inVeSTiGaCiÓ SOCial OBJeCTiu General DOCenTS

anàlisi quantitativa i qualitativa de textos  
i continguts [15 hores]

Conèixer els fonaments teòrics i els instruments 
tècnics per dur a terme una anàlisi de continguts 
tant en la seva vessant quantitativa com 
qualitativa.

Joan miquel Verd 
Doctor en Sociologia i professor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona

Construcció d’indicadors socials [18 hores] Conèixer la utilitat dels sistemes d’indicadors 
socials en els diferents àmbits d’estudi en relació 
amb el diagnòstic, l'avaluació i el seguiment de les 
polítiques públiques i aplicar aquesta tècnica per 
donar resposta a necessitats de caràcter social, 
econòmiques i polítiques.

màrius Domínguez
Professor del Dept. de Sociologia i Anàlisi de les 
Organitzacions de la UB

iniciació a l'SPSS [12 hores] – 2 edicions Adquirir per una banda els coneixements bàsics 
del programa SPSS; i per a l'altra, recordar 
algunes de les tècniques d'anàlisi de dades 
quantitatives bàsiques: procediments, aplicacions 
i interpretació de resultats.

laura morató
Sociòloga i responsable de l'àrea de dades de 
l'enquesta Panel de Desigualtats a Catalunya  
de la Fundació Jaume Bofill

anàlisi i tractament de dades estadístiques 
amb SPSS [16 hores] – 2 edicions

Oferir un coneixement general d'alguns proce-
diments d'anàlisi estadística amb el programari 
SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 
amb una orientació molt aplicada i instrumental.

Pedro lópez roldán
Professor del Departament de Sociologia  
de la UAB

Seminari de disseny de projectes 
d'investigació social [3 hores] -3 edicions

Dotar als assistents de les eines bàsiques per tal 
d’aprendre a dissenyar totes les fases d’un projec-
te d’investigació social.

Jordi Pujol
Gerent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de 
Catalunya
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SeCCiÓ 4. Formació

ÀmBiT:  GeSTiÓ De PrOJeCTeS OBJeCTiu General DOCenTS

Captació de fons per a la gestió de projectes 
[15 hores]

Donar a conèixer les especificitats de les sub-
vencions i del desenvolupament de projectes 
finançats amb fons públics.

noemí moya 
Politòloga i responsable del Servei de Suport a la 
participació empresarial al 7è Programa Europeu 
de R+D ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya

Planificació i gestió de projectes [24 hores]- 
2 edicions

Donar a conèixer els elements imprescindibles per 
al disseny i la planificació de projectes de qualse-
vol tipus i aprofundir en les diferents tècniques de 
gestió i execució.

marc ambit
Formador i consultor

Marc lògic per a la planificació i gestió de 
projectes [15 hores]

Conèixer i aplicar l'enfocament del Marc Lògic 
com a eina metodològica per al disseny i 
desenvolupament de projectes, especialment 
de cooperació al desenvolupament i acció 
humanitària.

marc ambit
Formador i consultor
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SeCCiÓ 4. Formació

ÀmBiT:  GeSTiÓ De PrOJeCTeS OBJeCTiu General DOCenTS

el sistema de cooperació internacional 
[33 hores]

Conèixer el funcionament d'organismes com 
la Unió Europea (UE), el Banc Mundial (BM), 
Nacions Unides (NNUU), el Banc Inter-Americà 
de Desenvolupament (BID), el Banc Europeu de 
Reconstrucció del Desenvolupament (BERD), 
així com les diferents línies de finançament que 
presenten.

COOrDinaCiÓ
Beatriz Sanz 
Consultora internacional experta en programes 
socioeconòmics i d'enfortiment institucional
Pax Dettoni
Consultora internacional experta en micro-finances  
i aliances públic-privades

equiP DOCenT
Ferran armengol 
Professor associat de Dret internacional públic a la 
UPF
Paula ayalo 
Tècnica d’inversions de la Corporació Financera 
Internacional, Grup Banc Mundial
Carla Cors 
Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL. 
Antena de BCN. Relacions internacionals. Diputació 
de Barcelona
anna Domingo 
Responsable de servei de contractació Pública 
Internacional d'ACC1Ó.
inka mattila 
Consultora internacional en polítiques de cooperació 
al desenvolupament
isidre Sala 
Gerent de l'Àrea de Cooperació Internacional 
d'ACC1Ó.
Daniel Satué 
Responsable de projectes internacionals en l'empresa 
Consulting Formaplan
Àngel Saz
Coordinador Executiu del Programa PARTNERS i inves-
tigador del Institut de Direcció i Gestió Pública d’ESADE
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SeCCiÓ 4. Formació

ÀmBiT:  GeSTiÓ De PrOJeCTeS OBJeCTiu General DOCenTS

Gestió de projectes europeus - 8a edició: 
mòdul 1.què cal conèixer per treballar en 
projectes europeus [36 hores]

Assolir els coneixements bàsics sobre les 
principals línies de finançament de la Unió 
Europea i les fonts d'informació per conèixer i 
cercar els programes i ajuts existents.

alex Heichlinger 
Centre Europeu de Regions
Joan lúria 
Subdirecció general de Programació del Departa-
ment d'Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya
noemí moya 
ACC1Ó. Generalitat de Catalunya
Francisco ramos 
Assessor de direcció del Servei d'Ocupació  
de Catalunya
Josep maria ribot
Parlament Europeu (Brussel·les)
Josep rodríguez 
Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació  
de Barcelona
Guillem rovira 
Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat  
de Catalunya
Beatriz Sanz 
Consultora experta en programes socioeconòmics  
i enfortiment institucional
albert Sorrosal  
Consultor
Xavier Tiana 
Expert en polítiques comunitàries i cooperació  
europea
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SeCCiÓ 4. Formació

ÀmBiT:  GeSTiÓ De PrOJeCTeS OBJeCTiu General DOCenTS

Gestió de projectes europeus - 8a edició: 
Mòdul 2. Eines pràctiques per a la planifi-
cació i la gestió de projectes europeus [36 
hores]

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

Kontxi Odriozola  
Direcció de Relacions Institucionals de la Diputació de 
Barcelona
Josep rodríguez  
Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació  
de Barcelona
mariona Sanz 
ACC1Ó. Generalitat de Catalunya
albert Sorrosal 
Consultor
Xavier Tiana 
Expert en polítiques comunitàries i cooperació europea
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SeCCiÓ 4. Formació

ÀmBiT:  DeSenVOluPamenT lOCal OBJeCTiu General DOCenTS

introducció al desenvolupament  
econòmic local – 5a edició [52 hores]

Oferir una visió transversal i àmplia dels 
diferents àmbits d'actuació de la promoció 
econòmica local a partir d'un enfocament 
eminentment pràctic.

COOrDinaCiÓ aCaDÈmiCa
Joan Botella 
Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autò-
noma de Barcelona
alfons muñoz 
Assessor de desenvolupament local del Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Vanessa maxé  
Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya

equiP DOCenT
Josep Capellà
Gerent de DCB Turisme i Desenvolupament Local 
antoni Carreño 
Cap Tècnic de la Regidoria de Promoció Econòmica, 
Comerç i Ocupació de l'Ajuntament de Cunit
esperanza Fombella 
Directora de Formació i Millora Competencial de 
Barcelona Activa
mateo Hernando 
Responsable de programes de Desenvolupament 
Local del Servei d'Ocupació de Catalunya
andreu lope
Professor de Sociologia i membre del Centre 
d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el 
Treball de la UAB
antoni niubó 
Consultor especialitzat en planificació estratègica
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SeCCiÓ 4. Formació

ÀmBiT:  DeSenVOluPamenT lOCal OBJeCTiu General DOCenTS

introducció al desenvolupament  
econòmic local – 5a edició [52 hores]

Oferir una visió transversal i àmplia dels 
diferents àmbits d'actuació de la promoció 
econòmica local a partir d'un enfocament 
eminentment pràctic.

Josep Panisello 
Gerent de SPM Ulldecona Activa de l'Ajuntament de 
Ulldecona
Betlem Parés 
Gerent de l'Institut  de Desenvolupament de l'Erm  
de l'Ajuntament de Manlleu
Francisco ramos.  
Assessor de direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya
lluís rodríguez 
Subdirector General d'Economia Cooperativa i Creació 
d'Empreses de la Generalitat de Catalunya
Xavier Tiana 
Expert en polítiques comunitàries i cooperació europea 

 Segueix de la pàgina anterior
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ÀmBiT:  DeSenVOluPamenT lOCal OBJeCTiu General DOCenTS

Tècnic/a en creació d'empreses [24 hores] Conèixer el context general i els continguts 
específics de les diferents polítiques, programes 
i actuacions públiques en matèria de suport a 
la creació d’empreses, així com també definir 
quines són les tasques pròpies del tècnic/a de 
creació d’empreses.

lluís rodríguez 
Subdirector General d'Economia Cooperativa i 
Creació d'Empreses de la Generalitat de Catalunya
Daniel Vilà 
Tècnic del Servei de Mercat de Treball de la Diputació 
de Barcelona
miquel Gutiérrez 
Tècnic de suport a les empreses de CORESSA, 
Ajuntament de Sant Boi
luz Fernández 
Tècnica Responsable de la Incubadora Tecnològica de 
l'Institut Muncipal de Promoció Econòmica de Mataró 
(IMPEM), Ajuntament de Mataró
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ÀmBiT:  GeSTiÓ PÚBliCa OBJeCTiu General DOCenTS

estratègies per a orientar l'organització 
de les administracions públiques [12 
hores]

Proporcionar eines per descobrir el sentit 
transformador de les administracions públiques 
i els mecanismes per posar a disposició d'aquest 
propòsit els recursos més valuosos de què 
disposa.

isidor Torres 
Politòleg i consultor

introducció al disseny de polítiques públi-
ques [18 hores]

Conèixer els conceptes i instruments bàsics 
necessaris per entendre i abordar l'elaboració de 
polítiques públiques.

raquel Gallego 
Professora de la UAB i investigadora de l'IGOP
ismael Blanco 
Professor de la UPF i investigador de l'IGOP
Joaquim Brugué 
Catedràtic de Ciència Política de la UAB i director de 
l'IGOP
Jaume Blasco 
Investigador a IVÀLUA



memòria anual 

19

SeCCiÓ 4. Formació

ÀmBiT:  meDiaCiÓ i reSOluCiÓ  
COnFliCTeS

OBJeCTiu General DOCenTS

els processos de mediació ciutadana:  
la gestió del conflicte social [18 hores]

Conèixer les principals característiques de la 
mediació i la gestió alternativa de conflictes, 
les fases i tècniques del procés i la metodologia 
aplicada com una nova forma d’abordar 
conflictes.

alba Castellví  
Sociòloga. Mediadora i membre de l'Associació per a 
la Mediació i la Convivència (AMIC) 
núria rosell 
Treballadora social, mediadora i membre de 
l'Associació per a la Mediació i la Convivència (AMIC) 

ÀmBiT: GÈnere i iGualTaT OBJeCTiu General DOCenTS

instruments per dissenyar i gestionar 
plans d’igualtat [15 hores]

Assolir els coneixements i les eines bàsiques per 
a dissenyar i gestionar plans d'igualtat.

Sònia ruiz 
Politòloga i experta en gènere
noelia Bail 
Politòloga i jurista

ÀmBiT: ParTiCiPaCiÓ CiuTaDana OBJeCTiu General DOCenTS

la gestió de la participació ciutadana en 
processos urbanístics [18 hores]

Analitzar els elements bàsics de la participació 
ciutadana per desenvolupar-los en l'àmbit 
professional de l'urbanisme municipal. 

Jordi Pascual, Carles riera, elena rovira, Doris 
Boira, Genisa Prat 
Fundació Desenvolupament Comunitari

ÀmBiT: COmuniCaCiÓ POlÍTiCa OBJeCTiu General DOCenTS

màrqueting polític i estratègies electo-
rals als governs municipals [12 hores]

Conèixer i saber diferenciar els punts més 
importants per gestionar una campanya 
electoral. Alhora, ensenyar tant el procés per 
dissenyar una campanya efectiva com les eines, 
recursos i tècniques pel seu desenvolupament.

antoni Biarnés 
Politòleg i soci-director de l'Institut Àgora
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4.3 Formació subvencionada

Àrea d’informació, 
promoció i 
desenvolupament turístic

OBJeCTiu General

L’objectiu general d’aquesta àrea formativa és reconèixer, detectar i investigar en un territori determinat els seus recursos i possibilitats 
turístiques, incidint en la necessitat de definir la demanda, les característiques i les necessitats de la zona per poder dur a terme el pla de 
desenvolupament turístic d’una regió. 

aCCiOnS FOrmaTiVeS

acció 1: Desenvolupament del turisme alternatiu. Ecoturisme [85 hores]
acció 2: Inventari i catàleg de recursos turístics [55 hores]
acció 3: Gestió de la qualitat i gestió mediambiental [60 hores]
acció 4: Informàtica aplicada al desenvolupament turístic [55 hores]
acció 5: Evolució del turisme, planificació turística i ordenació territorial [65 hores]
acció 6: Investigació de mercats turístics. La comercialització del territori i dels productes turístics [90 hores]
acció 7: La legislació aplicada. Normatives i actuacions sobre les subvencions. Planificació de la seguretat i  higiene en el treball [80 hores]
acció 8: Creació d’empreses en el marc del desenvolupament turístic: anàlisi i valoració de projectes [65 hores]

DOCenTS

Karina Behar. Gerent del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
Josep Capellà. Gerent de DCB Turisme i Desenvolupament Local
arcadi Castilló. Director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran
Jordi Datzira. Director de Datzira Development Services
antoni niubó. Consultor especialitzat en planificació estratègica
montserrat Barniol. Investigadora i coordinadora del Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès
Francesc roma. Consultor d’estudis de turisme de la Universitat Oberta de Catalunya
marc ambit. Consultor i formador
isabel martínez. Psicòloga i consultora
Philippe Verdoodt. Tècnic de turisme i comunicació de l’Ajuntament de Llançà
montserrat martínez. Sociòloga, investigadora i docent
eduardo Pastor. Sociòleg i expert en tècniques d’investigació social qualitatives
Carles Carrera. Tècnic de prevenció de riscos laborals a Geseme
anna Sanz. Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Occidental
Hermínia andreu. Gerent i Responsable d’Innovació a Turisme Integral
miquel Guitérrez. Tècnic de suport a les empreses de CORESSA, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
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Àrea de consultoria 
empresarial

OBJeCTiu General

L’objectiu general d’aquesta acció formativa és proporcionar els coneixements i competències necessàries per emprendre i gestionar 
qualsevol tipus de projecte empresarial. 

aCCiOnS FOrmaTiVeS

acció 1: Emprenedoria i iniciativa emprenedora [66 hores]

DOCenTS

laia monterde.  Consultora
maria lluïsa Solé. Professora del Departament d’Economia i Organització d’Empreses  de la UB 
lourdes Pérez. Consultora
isabel martínez. Psicòloga i consultora

Formació finançada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la convocatòria 2010 de 
formació en àrees professionals prioritàries vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals adreçades a treballadors/res 
desocupats/des.



memòria anual 

22

SeCCiÓ 4. Formació

4.4 Formació de tercer cicle

ÀmBiT:  GeSTiÓ PÚBliCa OBJeCTiu General OrGaniTZa

màster/postgrau en Tècniques 
d’investigació Social aplicada 
[TiSa]–7a 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.

Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona

Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de 
la Universitat de Barcelona

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

DireCCiÓ i COOrDinaCiÓ aCaDÈmiCa

Pedro lópez roldán, Professor del Dept. de Sociologia de la UAB
màrius Domínguez amorós, Professor del Dept. de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la UB 
Vanessa maxé navarro, Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT

Sara ayllón, Universitat Pompeu Fabra
Catalina Bolancé, Universitat de Barcelona
Joan Botella Corral, Universitat Autònoma de Barcelona
ricard Cayuela, Staff Consultants
màrius Domínguez, Universitat de Barcelona
Francisco J. elejabarrieta, Universitat Autònoma de Barcelona
Sandra Fachelli, Universitat Autònoma de Barcelona
montse Guillén, Universitat de Barcelona
Pedro lópez, Universitat Autònoma de Barcelona
Carlos lozares, Universitat Autònoma de Barcelona
Joel martí Olivé, Universitat Autònoma de Barcelona
marta masats, IDESCAT
Francesc J. miguel, Universitat Autònoma de Barcelona
José luis molina, Universitat Autònoma de Barcelona

Jordi Pascual,Universitat Oberta de Catalunya/Desenvolupament Comunitari
marta Poblet, Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier ramos, Universitat Autònoma de Barcelona
lluís Sàez, Universitat Oberta de Catalunya / Universitat Autònoma de Barcelona/ESADE
Jordi Sauret Pont, Feedback. Institut d’Estudis Sociològics i de Mercat
Cristina Sánchez miret, Universitat de Girona
montse Simó Solsona, Universitat de Barcelona
Clara riba romera, Universitat Pompeu Fabra
elisabet Tejero, Col·lectiu d'Estudis Biogràfics. Universitat de Barcelona
laura Torrabadella, Col·lectiu d'Estudis Biogràfics. Universitat de Barcelona
Julià urrutia, Generalitat de Catalunya
César Valencoso, Taylor Nelson & Sofres
Joan miquel Verd, Universitat Autònoma de Barcelona
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ÀmBiT:  DeSenVOluPamenT lOCal OBJeCTiu General OrGaniTZa

Postgrau en Desenvolupament 
econòmic local - 2a edició

Oferir una formació que permeti al personal tècnic dels 
ens locals adquirir les competències necessàries per 
implementar programes i accions relacionades amb 
el desenvolupament local, amb una especial atenció a 
àmbits clau com són el foment de l’activitat productiva 
empresarial i el mercat de treball.

Servei d’Ocupació de Catalunya
Departament de Ciència Política i Dret Públic de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

DireCCiÓ i COOrDinaCiÓ aCaDÈmiCa

Joan Botella. Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona
alfons muñoz. Assessor de desenvolupament local del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Vanessa maxé. Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT

Jose adelantado, Professor del Dept. de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Joan antoni alujas, Professor del Dept. de Política Econòmica i Estructura Econòmica 
Mundial de la Universitat de Barcelona
marc ambit, Consultor i formador
Joan Botella, Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Campreciós, Coordinador adjunt del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Josep Capellà, Consultor especialitzat en promoció turística
antoni Carreño, Cap tècnic de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i 
Ocupació de l'Ajuntament de Cunit
luz Fernández, Cap de Serveis Empresarials del Parc TecnoCampusMataró
Joxean Fernández, Consultor
Joan miquel Hernández, Responsable de l'Observatori de Prospectiva Industrial de la 
Generalitat de Catalunya
mateo Hernando, Responsable de programes de Desenvolupament Local del Servei 
d'Ocupació de Catalunya
eduard Jiménez, Director de Innovación y Consultoria de Políticas Públicas
andreu lope, Professor del Dept. de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barce-
lona
Pere Jódar, Professor del Dept. de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra

Joan majó, Expert de la Unió Europea en telecomunicacions i ex-Ministre d'Indústria
isabel martínez, Psicòloga i consultora 
Fausto miguélez, Catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sara moreno, Professora del Dept. de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
alfons muñoz, Assessor de desenvolupament local del Col·legi de Politòlegs  
i Sociòlegs de Catalunya
antoni niubó, Consultor especialitzat en planificació estratègica
Dolors Paniagua, Gerent de projectes d'inversió a ACC1Ó. Generalitat de Catalunya
Josep Panisello, Secretari-interventor de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Sònia Parella, Professora del Dept. de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Betlem Parés, Gerent de l'Institut de Desenvolupament de l'Erm. Ajuntament de l'Erm
Francisco ramos, Assessor de direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya
raúl ramos, Professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona
albert recio, Professor d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi Santolaria, Soci-director de CMA Consultores Asociados
Conrad Solé, Gerent de l'Ajuntament de Tivissa
Xavier Tiana, Expert en polítiques comunitàries i cooperació europea
Joan Tugores, Catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona
lourdes Viladomiu, Professora del Dept. d'Economia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
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4.5 Formació a mida

Pla De FOrmaCiÓ 2010 Per al PerSOnal TÈCniC DelS PrOJeCTeS “TreBall alS BarriS” i “TreBall a leS 7 COmarqueS” – 112 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: Servei d’Ocupació de Catalunya

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Desenvolupar competències 
professionals que permetin als 
equips tècnics dels programes de 
“Treball als barris” i “Treball a les  
7 comarques” del servei 
d'Ocupació de Catalunya dur  
a terme amb major eficiència  
les seves funcions i tasques.

COOrDinaCiÓ:
alfons muñoz, Assessor de desenvolupament local del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Vanessa maxé, Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:
José adelantado, Professor del Dept. de Sociologia de la UAB
marc ambit, Consultor i formador
antoni Carreño, Cap tècnic regidoria de promoció econòmica, comerç i ocupació de l'Ajuntament de Cunit
Joan miquel Hernández, Director Observatori de Prospectiva Industrial, Generalitat Catalunya
mateo Hernando, Responsable de programes de desenvolupament local, SOC
eduard Jiménez, Director de Innovación y Consultoria de Políticas Públicas
andreu lope, Professor del Dept. de Sociologia de la UAB
isabel martínez, Psicòloga i formadora
Sara moreno, Professora del Dept. Sociologia de la UAB
antoni niubó, Consultor 
miguel Pajares, Membre del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social de la Universitat de Barcelona
Sònia Parella, Professora del Dept. Sociologia de la UAB
Betlem Parés, Gerent de l’Institut de Desenvolupament de l’Erm de l'Ajuntament de Manlleu
Francisco ramos, Assessor de direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya
Jordi Santolària, Soci-director de CMA Consultores Asociados
Conrad Solé, Gerent de l'Ajuntament de Tivissa
Josep mª Vilanova, Professor del Dept. d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC
Javier Cobas, assessor extern de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPA)
Teresa rey, Oficina de Gestió del Programa de Barris de la Dir. Gral. d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de 
Catalunya 
Jutith arruebo, Oficina de Gestió del Programa de Barris de la Dir. Gral. d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de 
Catalunya
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anÀliSi i TraCTamenT De DaDeS eSTaDÍSTiqueS amB eXCel -16 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: Servei d’Ocupació de Catalunya - Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Conèixer els procediments 
bàsics d'anàlisi estadística amb 
el programa informàtic Excel de 
Microsoft Office.

COOrDinaCiÓ:
Vanessa maxé, Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:
laura morató, Membre de l’equip de projectes del PaD-Panel de Desigualtats a Catalunya de la Fundació Jaume Bofill 

emPrenDre en el SeCTOr De la COnSTruCCiÓ- 84 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: Barcelona activa - ajuntament de Barcelona 

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Proporcionar els coneixements 
i competències necessàries per 
emprendre i gestionar projectes 
empresarials del sector de la 
construcció.

COOrDinaCiÓ:
Vanessa maxé, Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:
eulàlia Balanyà, Consultora experta en creació i gestió d’empreses
miquel Gutiérrez, Tècnic de suport a les empreses de CORESSA, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
eduardo Pastor, Sociòleg i expert en tècniques d’investigació social qualitatives
isabel martínez, Psicòloga i consultora
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FOrmaCiÓ OCuPaCiOnal De l’Àrea D’emPreneDOria i GeSTiÓ emPreSarial- 1.065 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: Barcelona activa - ajuntament de Barcelona

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Proporcionar els coneixements 
i competències necessàries per 
emprendre i gestionar projectes 
empresarials de qualsevol àmbit.

COOrDinaCiÓ:
Vanessa maxé, Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
mònica de la Fuente, Tècnica de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Olatz ribera, Tècnica de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:

eulàlia Balanyà, Consultora experta en creació i gestió d’empreses
miquel Gutiérrez, Tècnic de suport a les empreses de CORESSA, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
eduardo Pastor, Sociòleg i expert en tècniques d’investigació social qualitatives
isabel martínez, Psicòloga i consultora
Carles Carrera, Tècnic de prevenció de riscos laborals a Geseme
laia monterde, Consultora
maria lluïsa Solé, Professora del Dept. d’Economia i Organització d’Empreses  de la Universitat de Barcelona 
lourdes Pérez, Consultora
Yolanda Presa, Consultora
Sílvia muñoz, Consultora
montserrat martínez, Sociòloga, investigadora i docent.
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PlaniFiCaCiÓ i GeSTiÓ De PrOJeCTeS eurOPeuS OrienTaTS a PrOJeCTeS De COOPeraCiÓ – 46 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: associació d’iniciatives rurals de Catalunya (arCa).  
Actuació en el marc del conveni de la Red Española de Desarrollo Rural amb el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí; amb el cofinançament d’ARCA.

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Conèixer les principals línies de 
finançament de la Unió Europea 
en matèria de desenvolupament 
rural, i els instruments bàsics per 
dissenyar, gestionar, i avaluar 
projectes europeus, entre ells, 
també els de cooperació

COOrDinaCiÓ:
Vanessa maxé, Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:
eva Garcia, Cap de secció de programes de formació de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
(MARM)
Josep rodríguez, Responsable de Suport als Governs Locals. Oficina de Cooperació Europea- Direcció de Relacions 
Internacionals. Diputació de Barcelona
Jordi rosell, Membre del Grup de Recerca de Desenvolupament Rural de la Universitat Autònoma de Barcelona
Guillem rovira, Director d'Afers Institucionals de la Secretaria per a la Unió Europea. Generalitat de Catalunya
mariona Sanz, Gerent de R+D+i Internacional a ACC1Ó. Generalitat de Catalunya
albert Sorrosal, Consultor 
Xavier Tiana, Expert en polítiques comunitàries i cooperació europea
laia Traveset, Tècnica de la Subdirecció general de Programació del Departament d’Economia i Finances. Generalitat de 
Catalunya 

TÈCniqueS i inSTrumenTS De reCOlliDa D’inFOrmaCiÓ: el qÜeSTiOnari- 18 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: Diputació de Barcelona 

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Elaborar qüestionaris i analitzar 
les dades per extreure'n 
conclusions vàlides i fiables. 

COOrDinaCiÓ:
Vanessa maxé, Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:
montserrat martínez, Sociòloga, investigadora i docent.
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GeSTiÓ Del CanVi a leS aDminiSTraCiOnS PÚBliqueS- 16 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: Diputació de Barcelona - ajuntament de Sant Boi de llobregat 

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Identificar les causes de la 
necessitat de canvi en les 
administracions públiques locals 
per satisfer les demandes de 
la ciutadania i proporcionar les 
pautes de treball per dissenyar i 
gestionar un pla d’actuació que 
respongui a aquests canvis. 

COOrDinaCiÓ:
Vanessa maxé, Cap de formació del  Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:
isidor Torres, Consultor i docent

COnSTruCCiÓ D’inDiCaDOrS SOCialS- 18 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: Consorci d’acció Social de la Garrotxa

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Construir sistemes d’indicadors 
socials per implementar en 
la diagnosi, l’avaluació i el 
seguiment de les polítiques 
públiques.

COOrDinaCiÓ:
Vanessa maxé, Cap de formació del  Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:
màrius Domínguez, Professor del Dept. de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.
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SeCCiÓ 4. Formació

el PerFil PrOFeSSiOnal De l’aGenT De DeSenVOluPamenT TurÍSTiC: COmPeTÈnCieS i SOrTiDeS PrOFeSSiOnalS- 7 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: mancomunitat de la Conca d’òdena

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Conèixer les competències 
professionals i les sortides laborals 
de la figura professional de l’agent 
de desenvolupament turístic.

COOrDinaCiÓ:
Vanessa maxé, Cap de formació del  Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:
Jordi Datzira, Director de Datzira Development Services

DiSSenY mOSTral-15 hores

Entitat sol·licitant entitat sol·licitant: Transports metropolitans de Barcelona

OBJeCTiu COOrDinaCiÓ i DOCÈnCia

Conèixer els diferents tipus de 
mostreig i la seva aplicació en 
el camp de la investigació per 
mostreig i del disseny mostral

COOrDinaCiÓ:
Vanessa maxé, Cap de formació del  Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

equiP DOCenT:
Pedro lópez roldán, Professor del Dept. de Sociologia de la UAB
Julià urrutia, Responsable de Difusió i Anàlisi de la Dir. Gral. de Modernització de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya
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SeCCiÓ 4. Formació

4.6 edició del "manual per a la gestió de polítiques de promoció econòmica  
i desenvolupament local"

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la col·laboració de la 
Direcció General de Promoció Econòmica de la Generalitat de Catalunya, 
ha editat el 'Manual per a la gestió de polítiques de promoció econòmica i 
desenvolupament local'. Aquesta obra pretén ser un assaig que reflexioni 
sobre els aspectes clau a considerar en les polítiques de promoció econòmica 
i desenvolupament local del nostre país, i la seva gestió.
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5.1 les ofertes laborals
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SeCCiÓ 5. Servei Borsa de Treball

5.2 les orientacions laborals
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Des del Col·legi som conscients de la importància d'una bona planificació a l'hora de cercar una nova 
feina o de canviar-ne l'actual. És per això que oferim un servei d'orientacions laborals totalment 
gratuït i personalitzat a tots els col·legiats i col·legiades que estiguin interessats en rebre el nostre 
assessorament.



SeCCiÓ 6. els mitjans de comunicació al Col·legi memòria anual 

33

6.1 el web www.colpis.cat
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El 2010 el Col·legi va crear una nova secció 
al web: l’Hemeroteca. Es tracta d’una eina a 
través de la qual es pot tenir accés a diversos 
articles publicats en diaris catalans així 
com de la resta de l’Estat. Aquests articles 
són obra, en la majoria dels casos, d’autors 
i autores vinculats al món de la ciència 
política i la sociologia i on es tracten temes 
de caire sociopolític tant nacionals com 
internacionals. 
Aquesta secció suposa un fons molt 
interessant per a totes aquelles persones 
que vulguin seguir l’actualitat des del prisma 
de diverses línies editorials i des de la 
perspectiva d’experts i expertes de diferent 
disciplina i pensament.

6.2 nova secció al web: l'Hemeroteca
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L’any 2010 vam crear el grup del Col·legi 
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
al Facebook, amb l’objectiu d’aprofitar 
aquesta xarxa social per a obrir una nova 
via d’informació cap al nostre públic. Així, 
tots els membres d’aquest grup poden estar 
informats de les activitats, formació, notícies 
i altres comunicacions relacionades amb 
la feina desenvolupada pel Col·legi i opinar 
sobre les mateixes. El grup es va tancar amb 
més de 530 membres el 2010.

6.3 Creació del grup del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya al Facebook
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ÀmBiTS De POlÍTiCa i SOCieTaT  
nÚmerO. 43. eSTiu 2010

L’Administració pública:  
entre la política i la societat

ÀmBiTS De POlÍTiCa i SOCieTaT. 
nÚmerO. 45. HiVern 2010

El despertar de la política.  
La implicació ciutadana  
en la gestió d’allò públic 

6.4 la revista: Àmbits de Política i Societat

El número 43 de la revista Àmbits de Política i Societat porta per títol L’Administració pública: entre la 
política i la Societat, d’acord amb el tema d’un monogràfic que pretén descobrir els nous desafiaments 
que es presenten a les administracions públiques del segle XXI, en la seva relació amb aquells a qui es 
deuen: d’una banda, el poder polític i, de l’altra, i molt especialment, la ciutadania.

L'espai de l'entrevista el protagonitza Carles Ramió, director de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya.

La secció de Pàgina d’Actualitat inclou continguts ben diversos: des de l’oportunitat que ens ofereix la 
Llei de Dependència per a regularitzar la situació laboral dels immigrants fins a la presa de consciència 
sobre les virtuts dels micro-crèdits per a l’eradicació de la pobresa, i una proposta de reforma dels 
òrgans de govern de la universitat per fer-la més operativa, entre d’altres. 

ÀmBiTS De POlÍTiCa i SOCieTaT  
nÚmerO. 44. TarDOr 2010

Eleccions decisives

El número 44 de la revista Àmbits de Política i Societat presenta el recull dels discursos pronunciats pels 
caps de llista de les formacions polítiques que participaren en el cicle de sopars-tertúlia organitzat 
pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durant els mesos de maig i juny, amb motiu de la 
proximitat de la convocatòria electoral al Parlament de Catalunya. 

En l’espai de l’entrevista conversem amb Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, que, 
fent balanç de la legislatura, sosté que ha arribat l’hora que exercim el dret de decidir.

En la Pàgina d’Actualitat podreu llegir dos articles estretament lligats a les eleccions. D’altra banda, 
es publica un tercer article sobre el paper dels consultors professionals en el procés electoral de la 
presidència del Futbol Club Barcelona. Finalment, el darrer dels articles escrits pels nostres col·legiats 
posa de manifest l’interès per recuperar la memòria històrica.  

Sota el títol El despertar de la política. La implicació ciutadana en la gestió d'allò públic, s'edita aquest 
número, que pren de les Jornades sobre Innovació Democràtica celebrades a Barcelona el mes de 
juliol de 2010 la base del seu monogràfic. La revista reuneix a les seves pàgines una síntesi d'allò 
que van expressar els ponents presents a les jornades, a més d'una entrevista al director general de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Marc Rius.

A la secció de Pàgina d’Actualitat parlem dels factors emocionals que mouen els electors, de la 
censura i la corrupció a Itàlia, de l'oportunitat de l'e-Govern i de l'eterna divisió de Bèlgica entre 
flamencs i valons.
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L’infocoLPiS dels col·legiats i col·legiades 

Des del Col·legi s’envien tres butlletins a la setmana, dilluns, dimecres 
i divendres, a tots els nostres col·legiats i col·legiades. Les seccions de 
l’Infocolpis són Notícies internes, les pròpies del Col·legi; Notícies externes, 
per estar al dia de les darreres novetats del sector de la Ciència Política i la 
Sociologia; Borsa de treball, on informem de les darreres ofertes laborals 
gestionades pel Col·legi; la secció de Dilluns & Llibres i Dimecres de Cinema, 
amb una selecció literària i cinematogràfica respectivament i, finalment, 
La proposta del Cap de Setmana, publicada el divendres i on recomanem 
una activitat destacada per gaudir dissabte i diumenge. 

Durant 2010, hem enviat 136 Infocolpis als nostres col·legiats i col·legiades.

L’infocoLPiS extern 

Enviat tots els dimarts a una base de dades de més de 3.000 subscriptors 
i subscriptores aquest butlletí manté als nostres seguidors informats de 
totes les novetats, activitats i serveis del Col·legi. 

Durant 2010, hem enviat 46 Infocolpis als nostres subscriptors i 
subscriptores.

6.5 els butlletins electrònics del Col·legi
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SeCCiÓ 7. els col·legiats als mitjans de comunicació
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Una de les tasques del Col·legi és la de difondre les 
professions de Ciències Polítiques i de Sociologia 
entre la societat, per tal que aquesta tingui un 
major coneixement sobre què fan sociòlegs i 
politòlegs. Per a aconseguir-ho, la col·laboració 
entre els nostres professionals i els mitjans de 
comunicació és fonamental.

N = 28

N = 28
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SeCCiÓ 8. les activitats al Col·legi

11.05.2010

el Col·legi celebra un cicle de sopars amb els principals candidats a la presidència de la Generalitat de Catalunya

El Col·legi va organitzar un cicle de sopars-
col·loqui amb els principals candidats a la 
presidència de la Generalitat de Catalunya 
amb motiu de les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 28 de novembre de 2010.  
Tots els candidats van assistir-hi amb 
excepció del Sr. José Montilla, de qui va 
venir en substitució Joaquim Nadal, i la Sra. 
Alicia Sánchez Camacho, que es va excusar. 

11.05.2010 artur mas

16.06.2010  albert rivera10.06.2010  Joan Herrera

25.05.2010 Joan Puigcercós

30.06.2010  Joaquim nadal

aquest va ser el calendari de sopars
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13.05.2010

Sessió d'anàlisi dels resultats de les eleccions Generals al regne unit 

EL Col·legi va organitzar, conjuntament amb l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 
una sessió d'anàlisi dels resultats de les eleccions generals al Regne Unit celebrades el 6 de 
maig de 2010. 

Joan Marcet, professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona 
i director de l’ICPS, va presentar el context i els resultats d'aquestes eleccions. La segona 
intervenció la realitzà Rosa Massagué, periodista i ex corresponsal a Londres de El Periódico 
de Catalunya. Seguidament, el torn de paraula va ser per a Antoni Cruanyes, periodista 
i politòleg, cap de la secció d'internacional i ex corresponsal a Londres de TV3. La última 
intervenció va ser la de Lluís Foix, periodista i ex corresponsal a Londres de La Vanguardia.

09.03.2010

Sessió informativa sobre el nou concurs de selecció de personal per accedir a 
la funció pública europea

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya va organitzar, juntament amb l'associació 
Horitzó Europa, una sessió informativa sobre el concurs European Personal Selection Office 
(EPSO) realitzat el 16 de març de 2010. La xerrada, presentada pel gerent del Col·legi, Jordi 
Pujol, va anar a càrrec del politòleg i membre de l'associació Horitzó Europa, Ignasi Centelles. 
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02.06.2010

el Col·legi participa a la cloenda del pràcticum dels estudis 
de ciències polítiques i sociologia de la uaB

El Col·legi va participar en la jornada titulada "Les competències 
professionals i la inserció laboral dels titulats i titulades en Ciències 
Polítiques i Sociologia" celebrada amb motiu de la cloenda del pràcticum 
dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La taula rodona, moderada per Joel Martí (UAB), va comptar amb les 
intervencions de Jordi Pujol, gerent del Col·legi; Montse Martínez, 
consultora, i Nicolau Rubio, tècnic de la Secretaria General del Departament 
d'Acció Social i Ciutadania.

28.05.2010

Presentació de la revista Empiria

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya va acollir la presentació 
de la Revista Empiria, de metodologia de Ciències Socials. L'acte, que va 
ser presentat per la degana del Col·legi, Anna Parés, va comptar amb les 
intervencions de José M. Arribas, professor de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) i director de la revista, i dels catedràtics de 
la Universitat Autònoma de Barcelona Carlos Lozares i Fausto Miguélez, 
membres del Consell de Redacció i del Comitè Científic d'Empiria, 
respectivament. 
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14.10.2010

Cicle de conferències sobre l'iran, al Col·legi

L’Associació Amics de la UNESCO de Barcelona i el Col·legi de Politòlegs  
i Sociòlegs de Catalunya van organitzar un cicle de conferències sobre l'Iran, 
on es van tractar temes com la realitat econòmica de l’Iran al segle XXI,  
l’art iranià o el per què del conflicte actual a l’Iran.  

22.09.2010

350 persones assisteixen a "Fem Xarxa: jornada sobre 
desenvolupament econòmic local a Catalunya"

Unes 350 persones de l'àmbit del desenvolupament econòmic local es 
van reunir el 22 de setembre de 2010 a l’Auditori de l’Àgora Jordi Rubió  
i Balaguer de la Universitat Pompeu Fabra per assistir a la 
jornada organitzada pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de 
Catalunya i pel Servei d'Ocupació de Catalunya. L'objectiu 
d'aquesta trobada va ser presentar la Xarxa d'Agents d’Ocupació  
i Desenvolupament Local, donant a conèixer les actuacions i productes  
que s’estan duent i es duran a terme en el marc d’aquesta Xarxa. 
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29.10.2010

la degana del Col·legi participa a la presentació del nou 
curs del grau de sociologia de la universitat de Barcelona

La degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, va ser una de les persones 
convidades per la Universitat de Barcelona a la presentació del nou curs del 
grau de Sociologia, 2010-2011, la qual va tenir lloc el 28 d'octubre de 2010 
a l'Aula Magna de la Facultat d'Economia i Empresa d'aquesta universitat. 

11-12/11/2010

el Col·legi viatja de nou a Brussel·les

Un grup de 22 col·legiats i col·legiades va visitar Brussel·les el dies 11  
i 12 de novembre de 2010, en el tercer viatge que el Col·legi organitza  
a la capital europea. El grup va poder conèixer el Parlament Europeu, el 
Comitè de Regions, la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Brussel·les i l'Institut Català d'Indústries Culturals (ICIC) a la capital europea. 
Tanmateix va tenir lloc una trobada amb membres de l'Associació Horitzó 
Europa, formada per politòlegs i sociòlegs que treballen actualment a 
Brussel·les, entre altres assistents.
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01.12.2010

Sessió d'anàlisi de resultats de les eleccions al Parlament  
de Catalunya

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i l'Institut de Ciències 
Polítiques i Socials van organitzar una sessió d'anàlisi de resultats de les 
eleccions al Parlament de Catalunya. Intervingueren Joan Botella, catedràtic 
de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona; Joaquim 
Colominas, politòleg i professor a la Universitat Ramon Llull; Antoni Franco, 
periodista i president de l’Associació d’Amics de la UAB i el periodista Manuel 
Milián.

03.12.2010

el Col·legi i l'associació Catalana de Sociologia convoquen  
el Premi Catalunya de Sociologia

El Col·legi i l'Associació Catalana de Sociologia van convocar conjuntament 
la segona edició del Premi Catalunya de Sociologia, de periodicitat biennal, 
que té com a objectiu promoure i reconèixer la recerca sociològica que es fa 
a Catalunya. 
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inSTiTuT D'eSTuDiS CaTalanS 

Amb la signatura d'aquest conveni el Col·legi i l'IEC 
(mitjançant l'Associació Catalana de Sociologia, 
la seva societat filial) pretenen desenvolupar 
projectes i activitats conjuntament en benefici 
del col·lectiu de sociòlegs/gues de la nostra 
entitat.

aSSOCiaCiÓ D'amiCS uaB 

La degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya, Anna Parés, i el president de 
l'Associació d'Amics UAB, Antonio Franco, van 
signar un conveni de col·laboració pel qual 
aquestes dues entitats es comprometen a 
impulsar línies de treball conjuntes. A més de la 
mútua difusió de les activitats pròpies de cada 
organització a través de les seves publicacions 
i webs.
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10.1 la Junta de Govern i l’equip humà

GerÈnCia: Jordi Pujol

FOrmaCiÓ: Vanessa Maxé
Mònica de la Fuente (Gener-novembre 2010)
Olatz Ribera (Setembre-desembre 2010)

COmuniCaCiÓ: Montse Ortigosa (Gener/setembre-desembre 2010)  
Núria Jové (Febrer-juliol 2010) 

aDminiSTraCiÓ: Gemma Homar

D’esquerra a dreta: Xavier Riudor, Xavier Crehuet, Jordi Pacheco, 
Maria José Calvo, Maria Espadalé, Anna Parés (degana), Dèbora 
Miralles, Mercè Kirchner, Francesc Núñez i Anna Maria Pla.
En aquesta imatge no està present Josep Maria Ribot, interventor.
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10.2 Dades econòmiques

DeSPeSeS reSulTaT Final 2010

SOUS I SALARIS 127.942,20 €

SEGURETAT SOCIAL 37.925,29  €

LLOGUER (despatx i aules) 23.532,77  €

SUBMINISTRES 5.523,52 €

DESPESES GENERALS D'ADMINISTRACIÓ 40.405,20 €

TREBALLS ALTRES EMPRESES 50.712,10 €

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 294.704,64 €

PRIMES D'ASSEGURANCES 912,00 €

DESPESES BANCARIES I SIMILARS 8.526,78 €

REPARACIONS I CONSERVACIÓ 2.667,54 €

AMORTITZACIÓ 13.654,16 €

AJUSTAMENTS NEGATIUS IVA 11.538,91 €

PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES 3.003,33 €

ALTRES 4.745,99 €

TOTal DeSPeSeS 625.794,43 €

inGreSSOS reSulTaT Final 2010

QUOTES COL·LEGIALS 146.396,00 €

PUBLICITAT I VENTA REVISTA 6.790,95 €

CURSOS COL·LEGI + FORMACIÓ OCUPACIIONAL 285.990,43 €

CONVENIS COL·LABORACIÓ 142.726,05 €

SUBVENCIONS OTORGADES 18.553,78 €

ALTRES 32.847,18 €

TOTal inGreSSOS 633.304,39 €

TOTal inGreSSOS - TOTal DeSPeSeS 7.509,96 €
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10.3 responsabilitat Social Corporativa

meDi amBienT
convenis

Recollida de paper i tòner per a reciclar
www.ecologicrecicla.com

	Servei de missatgeria en bicicleta  
i vehicles elèctrics

	Neteja de l’oficina amb productes no 
contaminants

http://www.trevol.com/

PerSOneS amB 
DiSCaPaCiTaTS i riSC 
D'eXCluSiÓ SOCial
convenis

PerSOnal DiSCaPaCiTaT

Enviaments postals:
http://www.ftcat.org/

PerSOnal en riSC  
D’eXCluSiÓ SOCial

Càtering

qualiTaT

Renovació de la certificació de la norma 
ISO 9001:2008 per a la nostra formació 
ocupacional

COnCiliaCiÓ ViDa  
laBOral i Familiar

Jornada laboral de l'equip del Col·legi 
amb flexibilitat horària
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10.4 Gestió de qualitat

SeGell De qualiTaT De l’aGÈnCia De qualiTaT 
D’inTerneT

El segell de qualitat IQ s’insereix en les pàgines web per acreditar 
que compleixen els estàndards de qualitat requerits per IQUA. 

IQUA va atorgar l’any 2008 el segell de qualitat al web del Col·legi 
www.colpis.cat basant-se en el codi de conducta de l’Agència, 
després de fer una auditoria de la pàgina web per comprovar que 
compleix amb tots els estàndards de qualitat (criteris que s’utilitzen 
a les auditories per  l’obtenció del segell IQ). 

nOrma iSO 9001: 2008

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya ha mantingut, 
des dels seus inicis, una forta aposta per la formació ocupacional. 
Gràcies a la qualitat en el sistema de gestió i desenvolupament 
d'aquests cursos, hem aconseguit la renovació de la certificació 
segons la qual la gestió del Col·legi és conforme amb els requisits 
de la norma ISO 9001:2008.

Aquest reconeixement significa que treballem seguint un sistema 
de processos i procediments que garanteixen l’assoliment d’uns 
estàndards de qualitat internacionals i que són compartits per tots 
els membres de l’organització. Aquests sistemes de gestió de la 
qualitat són avaluats periòdicament, circumstància que assegura la 
millora contínua dels mateixos. 
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