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Presentació 

El 2012 ha estat un any difícil pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Difícil perquè era necessari redreçar l’economia 
deficitària que arrossegàvem del 2011 i intentar superar els obstacles que ens parava la crisi actual. Sortosament continuem i la 
nostra economia, tot i que el seu volum s’ha encongit, ara està sanejada. 
 
Aquest any l’economia del Col·legi ens ha pres molt de temps, però l’activitat ha continuat. S’ha notat una menor participació en 
aquells compromisos i activitats no gratuïts, mentre que ha sigut major als debats i actes de lliure accés. D’altra banda, la 
participació a nivell digital ha estat molt satisfactòria amb les creixents aportacions espontànies de col·legiats i col·legiades als 
nostres comptes de Facebook i Twitter. 
 
L’oferta de formació ha estat de bona qualitat i variada, però el més rellevant ha estat el treball realitzat sota l’etiqueta 
d’”ocupabilitat”, la qual s’ha reforçat responent a la necessitat de facilitar eines i recursos a aquells col·legiats i col·legiades que 
volen fer-se o mantenir un lloc en el mercat de treball i compartir experiències sobre el seu itinerari professional. L’objectiu és ser 
útil i s’han fet passes endavant en aquest sentit. 
 
L’altre punt fort de 2012 ha estat digitalitzar la revista Àmbits de Política i Societat. Això va significar deixar de publicar-la en paper 
després de 16 anys. La primera versió en digital va aparèixer a l’inici de 2013, però tot el procés de conceptualització i 
digitalització va durar tot l’any anterior. La resposta, mesurada en quantitat de visites al bloc de la revista, ha superat, de molt, les 
expectatives. 
 
En les pàgines següents podem veure de forma detallada totes les activitats i accions fetes durant el 2012. Estan ordenades per 
línies estratègiques que, de fet, són els compromisos que va assumir la Junta de govern per a aquest mandat i el full de ruta. 
Estem aconseguint més participació, més debat, més difusió del nostre coneixement sempre lligat a l’actualitat sociològica i 
política i intentant donar respostes a les qüestions que es planteja hom en aquests moments de canvi, dificultats i incerteses. El 
2012 ha esta un any d’adaptació dins d’un entorn de crisi, d’agafar al vol aquelles oportunitats tecnològiques que ens podien ser 
útils per millorar l’abast de la informació, el coneixement i incentivar la participació i prioritzar l’ocupabilitat. 
 
Anna Parés i Rifà 
Degana 
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EL COL·LEGI  EN IMATGES  

Al Col·legi, durant una taula d’itineraris 
professionals 

Signatura del conveni amb l’Associació 
Valencia de Politòlegs (AVAPOL) 

Signem un conveni amb la Síndica de Greuges 
de Barcelona 

Alguns membres de la Junta de Govern, durant 
una de les reunions mensuals al Col·legi 

Celebrem tres trobades de xarxa professional 
amb col·legiats i col·legiades 

La degana del Col·legi, Anna Parés, entrevistada 
per la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya 
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Amb aquesta línia estratègica el Col·legi pretén consolidar la bona imatge dels 
professionals de la Ciència Política i la Sociologia així com de la seva funció 
social. 
Amb aquesta finalitat el Col·legi treballa per enfortir les relacions i millorar 
l’encaix amb l’entorn territorial, social i institucional. 

 



 

Societat i moviments socials  
 

• El Col·legi s’adhereix a l’Any Europeu d’Envelliment Actiu i Solidaritat entre Generacions 
• El Col·legi és una de les oficines de coordinació territorial on es recullen signatures a favor de la Iniciativa Legislativa Popular per a la 
proposició de llei de regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social. Recollim 195 signatures. 
• Ens adherim al manifest a favor del Dret a decidir de Catalunya  
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Relacions institucionals 
 
• Signem un conveni marc de col·laboració amb la CECOT per la prestació de serveis que 
beneficiïn la competitivitat dels col·legiats i col·legiades. 
• El Col·legi i l'ACCIEP (Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia 
Polítiques) signem un conveni de col·laboració per a ajudar a regenerar el prestigi de 
l'activitat política. 

 

Internacional 
 
• Ens adherim a la Declaració del Dia d’Europa 2012 
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Col·legial 
• Ens adherim al manifest de l’Associació Intercol·legial en defensa dels Col·legis Professionals en la commemoració del 
primer aniversari de l’Associació. 
 

Cultura 
• Col·laborem amb el IX Festival de Cinema i DDHH de BCN 
 

Emprenedoria i sector privat 
• Col·laborem amb BizBarcelona – Saló d’emprenedoria- impartint les conferències: 'Què cal conèixer del mercat abans 
d‘obrir un negoci' i 'Com fer un estudi de mercat amb pocs recursos'. Organitzem amb l’Associació Intercol·legial una sessió 
de networking i una jornada en defensa dels Col·legis Professionals a càrrec del Sr. Miquel Roca. Aconseguim entrades 
gratuïtes al Saló per als col·legiats. 

http://www.colpis.cat/noticies/fitxa/1011
http://www.colpis.cat/noticies/fitxa/1011
http://www.colpis.cat/noticies/fitxa/1011
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http://www.colpis.cat/noticies/fitxa/1011
http://www.colpis.cat/noticies/fitxa/1011
http://www.colpis.cat/noticies/fitxa/1011
http://www.colpis.cat/noticies/fitxa/951
http://www.bizbarcelona.com/


L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa més de 90 Col·legis Professionals amb més de 150.000 
col·legiats/des  de tots els àmbits professionals, manifesta que: 
 

1. Els Col·legis Professionals som fonamentals per a la societat com a  garantia dels drets dels ciutadans i de la contínua adequació de les 
professions a les necessitats socials. 

2. Els Col·legis Professionals som col·laboradors actius de les Administracions Públiques en tots els àmbits sectorials i estem presents en la 
creació i el desenvolupament de la normativa que afecta els professionals i el conjunt de la societat en les més diverses matèries. 

3. Els Col·legis Professionals gestionem amb transparència, eficàcia i eficiència funcions públiques que garanteixen la millor prestació dels 
serveis professionals als ciutadans, tasques desenvolupades sense finançament públic i que, d’acord amb la situació actual, no podrien 
ser assumides per l’Administració.  

4. Els Col·legis Professionals som portaveus i representants dels professionals davant de la societat i les Administracions, exercint com a 
interlocutors i vehiculant les seves inquietuds i aportacions. 

5. Els Col·legis Professionals impulsem la professionalitat i la qualitat dels serveis que presten els nostres col·legiats/des, desenvolupant i 
difonent eines adreçades a la innovació i l’excel·lència i impartint a Catalunya més de 75.000 hores de formació anual que fan possible 
un constant reciclatge professional. 

6. Els Col·legis Professionals fomentem l’ocupació i l’emprenedoria mitjançant el desenvolupament de plans de suport a nous projectes i 
de serveis d’orientació professional, des d’on facilitem la incorporació i la promoció dels professionals al mercat laboral. 

7. Els Col·legis Professionals som una expressió de la vitalitat del teixit social català, amb una llarg a trajectòria en defensa dels drets 
fonamentals, els valors democràtics i les llibertats, i promovem el debat públic i la canalització de les preocupacions i requeriments 
socials. 

  
Per tot això, des de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya recordem a la ciutadania i als agents socials la 
importància de salvaguardar el sistema de garanties que els col·legis professionals representem, instem les forces polítiques a tramitar la 
futura Llei de serveis professionals des del diàleg amb el sector professional i reafirmem el nostre compromís amb la societat civil i la 
voluntat de contribuir a la recuperació econòmica i social del país. 
 

Barcelona, 14 de juny de 2012 
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Manifest de l’Associació Intercol·legial a favor dels Col·legis Professionals 



RELACIONS  INSTITUCIONALS 

Administració Pública Local 
• Ajuntament de Barcelona   
• Consell Municipal de Benestar social (Ajuntament de Barcelona) 
• Diputació de Barcelona  
• Síndica de Greuges de Barcelona 

 
Administració Pública Autonòmica 
• Departament de Governació i Relacions Institucionals  

• Departament de Presidència – Secretaria d’Afers Exteriors 
• Parlament de Catalunya 
• Servei d’Ocupació de Catalunya 

 
Administració Pública Europea  
• Oficina de la Comissió Europea a Barcelona 

• Parlament Europeu 

 
Entitats del sector públic 
• Centre de Recerca Sociològica – Institut d’Estudis Andorrans  
• Institut Europeu de la Mediterrània 
• Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
• Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) 
• Patronat Catalunya Món  
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Fundacions 
• Fundació Carles Pi i Sunyer 
• Fundació Carta de la Pau 
• Fundació CIDOB 
 

Universitats 
• Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
• Universitat Autònoma de Barcelona 
• Universitat de Barcelona 
• Universitat Oberta de Catalunya 
• Universitat Pompeu Fabra 
• ESADE 
• IL3 – Universitat de Barcelona   
 

Col·legis Professionals 
• Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona 
• Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
• Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya 
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 
• Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
• Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya  
• Col·legi d’Advocats de Barcelona 

 

RELACIONS  INSTITUCIONALS 
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 Associacions 
• Associació Amics de la UAB  
• Associació Catalana de Sociologia 
• Associació Intercol·legial: Anna Parés, degana 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.  
• Associació Horitzó Europa  
 

Entitats del sector privat 
• Business Eumed 
• ARAG 
 

Altres 
• Participació en les convencions de signants i en processos participatius per a la renovació del  
  Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. 
• Participació al jurat del Premi Catalunya de Sociologia 2013. 
 
 

RELACIONS  INSTITUCIONALS 
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• Consell Municipal de Benestar Social – Ajuntament de Barcelona 

• Barcelona – Agenda 21 

• Associació Barcelona per a la Inclusió Social (ABAS) – Ajuntament de Barcelona 

• Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva – Ajuntament de Barcelona 

• Consell Municipal de Benestar Social. Grup de Gent Gran –Ajuntament de Barcelona 

• Taula per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya – Generalitat de Catalunya 

• Universitat de Barcelona – Consell de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Facultat de Dret  

• Universitat Oberta de Catalunya - Consell Assessor dels Estudis de Dret i Ciència Política  

• Universitat Pompeu Fabra – membres del Consell Social 

• Euro-Mediterranean Business Association (Business Eumed) 

• Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) 

• Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) 
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RELACIONS  INSTITUCIONALS - REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL EN CONSELLS I TAULES 
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L’objectiu d’aquesta línia estratègica és integrar dinàmiques formatives i 
mecanismes d’accés i adaptabilitat al món laboral per afrontar amb èxit les 
dificultats que presenta el canviant mercat de treball. 
En aquest sentit el Col·legi treballa per oferir formació i activitats sobre 
temes directament vinculats a determinats llocs de treball, per crear una 
xarxa professional on line, per reforçar serveis com el mentoring, el 
coaching o el networking, entre d’altres, a l’hora que continua 

desenvolupant l’observatori de la professió. 
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Sessions grupals d’ocupabilitat 
 

• Sessió marc d'estratègia de cerca de feina en el context econòmic actual. A càrrec de la 
consultoria Evoluciona_t: oferim a les persones col·legiades orientacions sobre com enfocar 
la recerca de feina en el context actual, quines són les eines més eficaces, què demanen 
actualment les empreses i quines són les darreres tendències del mercat laboral. 
 
• Càpsula d’ocupabilitat ‘Com destacar el teu valor afegit al Currículum Vitae’. Assessorem als 
col·legiats i col·legiades sobre com destacar el seu avantatge competitiu, reflectir el seu valor 
afegit i aconseguir despertar l’interès de l’empresa on es vol treballar. 
 

Taules d’itineraris professionals  
 

Conduïdes per col·legiats i adreçada a col·legiats, els ponents expliquen la seva experiència 
professional i proporcionen eines i recursos de diversos sectors d’ocupació com la 
consultoria i l’emprenedoria; la gestió de projectes internacionals; la recerca aplicada; el 
Tercer Sector; les noves tecnologies; la participació ciutadana i el màrqueting polític. 
 

Orientacions laborals 
 

El 2012 vam realitzar 18 orientacions laborals individuals i personalitzades. En elles s’analitza 
el currículum vitae del col·legiat/da i s’assessora sobre una correcta realització d’aquest així 
com sobre les possibles sortides professionals de la persona col·legiada. 
 



Tallers d’ocupabilitat 
 

Organitzem dos tallers d’ocupabilitat, per a perfils júnior i per a sèniors, on donem claus per 
trobar feina i per reorientar la carrera professional. 

 

Taules rodones 
 

Taula rodona sobre emprenedoria. Amb l’emprenedora i col·legiada Guernica Facundo, l'ex 
directora de Barcelona Activa Maravillas Rojo i el tècnic en creació d'empreses Albert Torruella. 
Guernica Facundo presentà el seu llibre ‘El libro rojo de las mujeres emprendedoras’ i l’Albert 
Torruella ‘Escola d’emprenedors’. 

 

Conferències  
 

‘Fundraising’, a càrrec de l’experta en aquest tema, Ana Otero, en el marc del curs de Captació 

de fons. 

'El paper de sociòlegs i politòlegs en la internacionalització d'empreses‘, per Marta Casanova, 

politòloga i consultora. Centrada en el perfil professional del tècnic de suport a la 

internacionalització, les sortides professionals actuals, i el paper específic que poden 

desenvolupar politòlegs i sociòlegs en aquest àmbit. 
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261 

310 

360 

240 

174 175 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Evolució Borsa de Treball 2007-2012 

Ofertes laborals publicades  
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La Borsa de Treball del Col·legi és una eina amb la qual 
pretenem dinamitzar i vehicular el mercat laboral associat a la 
figura del sociòleg i el politòleg, posant en contacte les 
empreses, administracions públiques, entitats i institucions 
diverses amb els professionals especialitzats que cerquen per 
cobrir els seus llocs vacants. 

 
 

A QUI S'ADREÇA? 
Es tracta d'un servei gratuït que oferim tant als nostres 
col·legiats i col·legiades, per trobar feina, com a les empreses i 
resta d'entitats, per oferir-la.  
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Des del Col·legi volem fer un ús més extensiu de les TIC’s i de les xarxes 
socials aprofitant les seves especialitats i la seva rellevància, buscant un 
major impacte de les actuacions del Col·legi. 
Per això, treballem diàriament per a una màxima difusió de la 
informació relacionada amb la professió, contribuïm a ampliar el 
coneixement de temàtiques pròpies i agilitzem el diàleg interactiu 
entre col·legiats i col·legiades.  
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94859 94489 

39867 39569 44817 42056 

2009 2010 2011 2012 

Evolució web 2009-2012 visites visitants  
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LA REVISTA  ÀMBITS DE POLÍTICA I SOCIETAT  

Publiquem, després de 16 anys i 48 números editats, el darrer número de la nostra revista en paper. El 2012 ha estat l’any de gestació 
del projecte de l’Àmbits digital, el qual veu la llum en 2013. 

El darrer número de l’Àmbits 
està basat en el llibre Valors 
tous en temps durs, dirigit pel 
doctor en Filosofia i Ciències 
de l’Educació, Àngel Castiñeira, 
i pel catedràtic en Sociologia, 
Javier Elzo. L’obra se centra en 
els valors dels catalans, 
resultat de les dades que es 
desprenen de l’Enquesta 
Europea de Valors de 2009. 

L’ÚLTIM  NÚMERO  EN  PAPER POSEM  LES  BASES  PER  LA  REVISTA  DIGITAL 

Canviem de format, però no d'esperit, ja que amb els nostres 
continguts volem continuar copsant i analitzant la realitat que ens 
envolta. I ho farem, com sempre, de la mà de sociòlegs i politòlegs. 
 

www.ambitscolpis.com 
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El setembre de 2012 vam crear el compte del Col·legi al 
Twitter, oferint informació sobre la pròpia entitat i sobre el 
sector. Vam tancar l’any amb més de 600 seguidors. 

 

 

EL COL·LEGI  A LES XARXES SOCIALS 

El grup del Col·legi al Facebook compta a finals 
de 2012 amb prop d’un miler de membres que 
comparteixen informació sobre el Col·legi, la 
professió i l’actualitat política i social, entre 

d’altres temes. 

Twitter: @ColpisCat 



 130 notícies sobre formació, amb cursos propis i externs 

179 notícies sobre activitats pròpies i d’altres entitats 
  24 notícies sobre ocupabilitat i emprenedoria 
  11 notícies sobre convenis de col·laboració signats pel Col·legi 
  64 notícies sobre beques, premis, ajuts i subvencions del sector 
  20 notícies sobre iniciatives de comunicació del Col·legi 
  19 notícies sobre descomptes i avantatges proporcionats als col·legiats 
175 ofertes laborals 

Enviat tots els dijous a més de 3.000 subscriptors, conté informació interna per estar al dia 
de les activitats del Col·legi. La subscripció es pot realitzar a través del nostre web 
www.colpis.cat 
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INFOCOLPIS  INTERN  
Enviat tots els dimecres a les persones col·legiades amb informació interna, externa i amb ofertes 
laborals. Hem difós:  

INFOCOLPIS  EXTERN 

  



FORMACIÓ A DISTÀNCIA 

Al novembre de 2012 el Col·legi va oferir el seu primer curs a 
distància: 'Recursos per a la internacionalització d'empreses i 
projectes', que es va impartir també de manera presencial i 
es va poder seguir simultàniament via streaming a través 
d'una plataforma virtual. 
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LA MEMÒRIA 

Disponible on line, recull tota l’activitat realitzada pel Col·legi durant l’any. 
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ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  

10% 

53% 

32% 

5% 

Digital TV Ràdio Premsa 

N=19 

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. 

Participació en mitjans de comunicació 

La por líquida Declaracions Artur Mas sobre canvi de mentalitat en 

economia Dol infantil, la mort com un tema tabú 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 

Turisme low cost  Pacte Fiscal Crisi 
econòmica Eleccions gregues i franceses 
Canvis en els models socials Canvi d’hàbits 

smarthpones: de trucades i sms a Internet  
25N Eleccions a Catalunya Situació 
actual dels moviments socials i sindicals 

Dades divorci INE, anàlisi causes Els nous 
independentistes catalans 

Temes 
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L’objectiu d’aquesta línia és ampliar i consolidar la tasca 
d’anàlisi sobre temàtiques actuals i futures pròpies de la 
Sociologia i de la Ciència Política, mitjançant l’organització de 
cursos, debats, conferències, presentació de llibres, estudis, i 
d’altre tipus d’activitats, així com també de l’hemeroteca de la 
nostra pàgina web i de la recollida d’informació de fonts 
d’informació internacional. 
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LA FORMACIÓ CONTINUADA EN XIFRES  

92 

54 

COL·LEGIATS 

NO COL·LEGIATS 

7,8 sobre 10 

Valoració mitjana dels nostres cursos 

227 235 

321 

364 362 

319 

146 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

387 386 

465 452 450 
411 

245 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Evolució alumnes inscrits/es Evolució hores lectives 

Perfil dels alumnes 
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Àrea d’investigació social Objectiu general Docents  

Excel aplicat al tractament de dades 
estadístiques  
[15 hores] 

Desenvolupar les funcions bàsiques del programa 
Excel per al tractament i anàlisi de dades 
quantitatives: procediments, aplicacions, 
interpretació de resultats i elaboració d'informes. 

Laura Morató (Panel de Desigualtats a 
Catalunya) 

Construcció d'indicadors socials  
[16 hores] 

Adquirir els coneixements adequats a la totalitat del 
procés d’elaboració de sistemes d’indicadors socials: 
conceptualització, operativització i mesura. 

Màrius Domínguez (UB) 

Anàlisi de textos, imatges i so: 
aplicació del programa Atlas.ti 
[12 hores ] 

Reconèixer i avaluar les diferents orientacions 
existents en l’anàlisi de textos i tenir els coneixements 
suficients per poder escollir quina de les orientacions 
és la més adequada per a una determinada pregunta 
d’investigació i un determinat plantejament teòric.  

Joan Miquel Verd (UAB) 

Iniciació a SPSS 
[12 hores] 

Adquirir per una banda els coneixements bàsics del 
programa SPSS i, per l'altra, recordar algunes de les 
tècniques d'anàlisi de dades quantitatives bàsiques: 
procediments, aplicacions i interpretació de resultats. 

Laura Morató (Panel de Desigualtats a 
Catalunya) 

Introducció al programa R: programari 
lliure per al tractament de dades 
[12 hores] 

Proporcionar els coneixements bàsics perquè els 
futurs usuaris d'R puguin continuar amb el seu 
aprenentatge i utilització de forma totalment 
autònoma. 

Manel Sánchez (Fundació Pi i Sunyer) 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Àrea de gestió de projectes Objectiu general Docents  

Captació de fons públics i privats per al 
finançament de projectes: Fundraising  
[18 hores] 

Definir estratègies de fundraising i identificar els 
diferents tipus de fons públics (internacionals, 
europeus, nacionals, autonòmics i locals) i els 
organismes convocants. 
 

• Noemí Moya (ACC1Ó) 
• Emma Piveta (Fundació 
Clínic/IDIBAPS) 
 

Redacció de projectes: anàlisi de 
problemes, definició d’objectius i 
resultats esperats  
[9 hores] 

Dissenyar projectes, ja sigui partint d’una idea, una 
necessitat o un problema, i redactar-los de forma 
entenedora i coherent segons els objectius 
establerts. 
 

Marc Ambit. Formador i consultor de 
gestió de projectes 

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

Dominar les tècniques de planificació i gestió de 
projectes que permetin la seva adequada execució i 
seguiment. 
 

Marc Ambit. Formador i consultor de 
gestió de projectes 
 

Elaboració de pressupostos per a 
projectes [9 hores] 

Conèixer els conceptes bàsics per a elaborar un 
pressupost i disposar de criteris per a calcular els 
preus. 
 

Claudia Vallvé (Xarxa Consultors) 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Àrea Internacional i Unió Europea Objectiu general Docents  

Eines pràctiques per a la planificació i gestió 
de projectes europeus (10a edició)  
[48 hores] 

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

• Francisco Ramos (Diputació de 
Barcelona) 
• Josep M. Ribot (Parlament Europeu. 
Brussel·les) 
• Josep Rodríguez (Diputació de 
Barcelona ) 
• Guillem Rovira (Secretaria d'Afers 
Exteriors de la Generalitat de 
Catalunya) 
• Mariona Sanz (ACC1Ó) 
• Albert Sorrosal. Consultor expert en 
projectes europeus 
• Xavier Tiana (Diputació de Barcelona) 
• Ferran Vallespinós. Consultor expert 
en energia i canvi climàtic 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Àrea internacional i UE Objectiu general Docents  

Recursos per a la internacionalització 
d’empreses i projectes (versió 
presencial i on-line) [6 hores] 

Conèixer els elements bàsics que s’han de tenir en 
compte per assessorar i acompanyar a una empresa 
en el procés de la seva internacionalització.  

Marta Casanova (ACC1Ó) 
 

Àrea de participació ciutadana Objectiu general Docents  

Taller pràctic de disseny i 
desenvolupament de processos de 
participació 
[15 hores] 

Posar en pràctica els elements necessaris per 
dissenyar un procés de participació i desenvolupar-
lo a través de les tècniques i els instruments que 
permetin obtenir els resultats esperats. 

• Muntsa Niso (Agència Catalana de 
l’Aigua) 
• Jordi Pacheco. Politòleg i expert en 
participació ciutadana 
 

Àrea de formació transversal  Objectiu general Docents  

Seminari: Eines 2.0 per al treball 
col·laboratiu i la presentació de 
projectes [6 hores] 

Conèixer les eines col·laboratives 2.0 que permeten 
obtenir informació, compartir-la, difondre-la i crear-
ne de nova  a través de la xarxa.  

Marc Ambit. Formador i consultor de 
gestió de projectes 
 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Àrea de desenvolupament local  Objectiu general 

Introducció al Desenvolupament Econòmic Local (7a 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  
Joan Botella. UAB 
Alfons Muñoz. Consultor 
Vanessa Maxé. COLPIS 
  
Equip docent  
Josep Capellà. Consultor 
Antoni Carreño. Expert en promoció econòmica 
Miquel Carrión (SOC) 
Joxean Fernández. Consultor  
Mateo Hernando (SOC) 
Andreu Lope (UAB) 
Marta Masagué (Servei d’Ocupació de Catalunya) 
Josep Panisello (Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja) 
Betlem Parés (Ajuntament de Manlleu) 
Francisco Ramos (Diputació de Barcelona) 
Lluís Rodríguez (UAB) 
Xavier Tiana. Politòleg 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Formació subvencionada o ocupacional. Detall de cursos 

Curs  Objectiu general 

Mediació comunitària  
[440 hores] 

Gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l’àmbit comunitari, 
aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin 
la prevenció d’aquests. 

 

Entitat subvencionadora: Servei d’Ocupació de Catalunya 
 
Coordinació 
Mònica de la Fuente. COLPIS 
Vanessa Maxé. COLPIS 
 
Equip docent 
Alba Castellví. Sociòloga i mediadora  
Judith Hernández. Sociòloga  
Isabel Martínez. Consultora  
Montserrat Martínez. Sociòloga 
Eduardo Pastor. Sociòleg i tècnic comunitari  
Núria Villena. Sociòloga 
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Formació de tercer cicle  

Programa Objectiu general 

Màster/Postgrau en Tècniques 
d’Investigació Social Aplicada 
[8a edició-10a 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: Departament de Sociologia 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); Vanessa Maxé Navarro (COLPIS) 

Equip docent 
 
Sara Ayllón (UPF) 
Catalina Bolancé (UB) 
Joan Botella Corral (UAB) 
Ricard Cayuela (Staff Consultants) 
Màrius Domínguez (UB) 
Francisco J. Elejabarrieta (UAB) 
Sandra Fachelli.(UAB) 
Montse Guillén (UB) 
Pedro López (UAB) 
Carlos Lozares (UAB) 
Joel Martí Olivé (UAB) 
Marta Masats (IDESCAT) 
Francesc J. Miguel (UAB) 
José Luis Molina (UAB) 

 
 
Jordi Pascual (UOC) 
Marta Poblet (UAB) 
Xavier Ramos (UAB) 
Lluís Sáez (UOC / UAB) 
Jordi Sauret (Feedback. Institut d’Estudis Sociològics i de Mercat) 

Montse Simó (UB) 
Clara Riba (UPF) 
Laura Torrabadella (Col·lectiu d'Estudis Biogràfics. UB) 
Julià Urrutia (Generalitat de Catalunya) 
César Valencoso (Taylor Nelson & Sofres) 
Joan Miquel Verd (UAB) 



Formació de tercer cicle  

Programa Objectiu general 

Postgrau en Desenvolupament Econòmic 
Local [3a 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. 

Organitza: Servei d’Ocupació de Catalunya; Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya  
Direcció acadèmica i coordinació: Dr. Joan Botella (UAB); Alfons Muñoz (consultor); Mateo Hernando (SOC); Vanessa Maxé (COLPIS) i 
Nemo Remesar (SOC). 

Equip docent 
 
Jose Adelantado (UAB) 
Joan Antoni Alujas (UB) 
Marc Ambit. Consultor i formador 
Jaume Baró (Barcelona Activa) 
Joan Botella (UAB) 
Quim Brugué (UAB) 
Ramon Camí (ACC1Ó) 
Joan Campreciós (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona) 
Josep Capellà. Consultor 
Antoni Carreño. Expert en promoció econòmica 
Miquel Carrión (SOC) 
Javier Cobas (Coordinadora Espanyola de Polígons Empresarials) 
Luz Fernández (Parc TecnoCampus Mataró-Maresme)                                                                                            (continua) 
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Equip docent (continuació) 

 
Joan Miquel Hernández (Generalitat de Catalunya) 
Joxean Fernández. Consultor 
Mateo Hernando (SOC) 
Oriol Homs (Fundació CIREM) 
Eduard Jiménez (Innovación y Consultoría en Políticas Públicas S.L.) 
Pere Jódar (UPF) 
Andreu Lope (UAB) 
Alejandro Lostanau (Behargintza Txorierri S.L. Agencia de desarrollo del Txorierri) 
Joan Majó. Expert de la UE, ex-ministre d’Indústria 
Isabel Martínez. Consultora 
Marta Masagué (SOC) 
Toni Merino (Ajuntament de Rubí) 
Sara Moreno (UAB) 
Oriol Nel·lo (UAB) 
Antoni Niubó. Consultor 
Dolors Paniagua (ACC1Ó ) 
Sònia Parella (UAB) 
Betlem Parés (Ajuntament de Manlleu) 
Francisco Ramos (Diputació de Barcelona) 
Raúl Ramos (UB) 
Albert Recio (UAB) 
Jordi Santolaria (CMA Consultors) 
Conrad Solé (Ajuntament de Tivissa) 
Xavier Tiana (Diputació de Barcelona) 
Joan Tugores (UB) 
Lourdes Viladomiu (UAB) 
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Formació a mida  
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Treball als barris, Treball a les 7 comarques [112 hores] 

Objectiu general Desenvolupar competències professionals que permetin als AODLS i als equips tècnics dels programes de Treball als 
Barris i Treball a les 7 Comarques del SOC, dur a terme amb major eficiència les seves funcions i tasques. 

Entitat sol·licitant Servei d’Ocupació de Catalunya 

Coordinació Alfons Muñoz Infante. Consultor 
Vanessa Maxé Navarro. COLPIS 
Mateo Hernando. SOC 

Equip docent 
Jose Adelantado (UAB) 
Marc Ambit. Consultor i formador expert en gestió de projectes i 
Marc Lògic 
Joaquim Brugué (UAB) 
Josep Capellà Consultor expert en planificació i promoció turística 
Javier Cobas (CEPE) 
Joan Miquel Hernández (Generalitat de Catalunya) 
Mateo Hernando (SOC) 
Eduard Jiménez (Innovación y Consultoria en Políticas Públicas S.L) 

Andreu Lope (UAB ) 

Alejandro Loustanau (Behargintza Txorrierri SL) 
Isabel Martínez. Consultora i formadora  
Sara Moreno (UAB) 
Oriol Nel·lo (UAB) 
Antoni Niubó. Consultor 
Josep Panisello (Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja) 
Sònia Parella (UAB) 
Betlem Parés (Ajuntament de Manlleu) 
Francisco Ramos (Diputació de Barcelona)                                                                                     
Jordi Santolaria (CMA Consultores) 



Programa Idees Madures  [131 hores] 

Objectiu general Proporcionar a persones majors de 45 anys els coneixements i competències necessàries per emprendre i gestionar 
projectes empresarials de qualsevol àmbit. 

Entitat sol·licitant Barcelona Activa 

Coordinació Mònica de la Fuente. COLPIS 
Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Miquel Gutiérrez. Ajuntament de Sant Boi 
Laia Monterde.  Consultora 

Formació a mida  
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Gestió de la qualitat als serveis públics locals [20 hores] (2 edicions) 

Objectiu general Reflexionar sobre l’especificitat del treball tècnic en l’Administració Pública i el valor afegit de la col·laboració 
tècnica. Alhora, també s’aportaran eines per al desenvolupament del talent i la  
gestió de serveis. 

Entitat sol·licitant Diputació de Barcelona - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Isidor Torres. Politòleg i consultor a Planifica 



Tècniques i instruments de recollida d'informació  [24 hores] 

Objectiu general Identificar quina és la tècnica d’investigació social més adient segons siguin les necessitats i els objectius 

Entitat sol·licitant Diputació de Barcelona 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Montserrat Martínez. Sociòloga 

Formació a mida  
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Tècniques diagnosi i avaluació per a l’acció associativa [12 hores] 

Objectiu general Conèixer el procés i els instruments més importants de recollida d’informació 
que permetin la correcta diagnosi i seguiment d’un projecte. 

Entitat sol·licitant Torre Jussana (Ajuntament de Barcelona) 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Marc Majós i Manel Ruíz. Consultors a INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries 

Marc Lògic: metodologia per a la planificació i gestió de projectes [16 hores] 

Objectiu general Conèixer i aplicar l'enfocament del Marc Lògic com a eina metodològica per al disseny i  
desenvolupament de projectes, especialment aquells de caire social. 

Entitat sol·licitant Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Marc Ambit. Formador i consultor  



Comunicació 
 

• Entrevistem a politòlegs i sociòlegs i a altres professionals de les Ciències Socials. Un 

exemple són les entrevistes realitzades als ponents convidats pel cicle de seminaris ISDUB 
(International Sociological Debates Seminar at the University of Barcelona) com la Dra. Flavia 
Martinelli o els professors Pierre Michel Menger i Loïc Wacquant. També vam entrevistar a 
Tracy Shildrick, coordinadora de la xarxa Youth and Generation i a Maria Assumpció Vilà, 
Síndica de Greuges de Barcelona, entre d’altres. 
 
• Difusió d’articles, jornades i activitats d’interès pel sector a través dels nostres canals de 

comunicació. 
 

 

Debats 
 

• Debat sobre La direcció pública professional. Un model per a Catalunya.  L’Associació 

Catalana de Gestió Pública elabora una proposta de regulació de la Direcció Pública 
Professional que es debatuda al Col·legi.  
 
• Sessió de debat dels resultats electorals a França, amb l’ICPS. Intervenen Albert Aixalà, 
politòleg i director de la Fundació Rafael Campalans; Montserrat Besses, ex corresponsal de 
TV3 a París, i Joaquim Colominas, professor de Ciència Política a la Universitat Ramon Llull. 
Modera l'acte Joan Marcet, director de l’ICPS. 
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• Analitzem, amb l’ICPS, els resultats de les eleccions als Estats Units, amb Pere Vilanova, 

catedràtic de Ciència Política, Universitat de Barcelona; Núria Ribó, periodista i ex 
corresponsal de TVE als EUA; Carlos A. Escalante, director general del Centro 
Interamericano de Gerencia Política de Miami i analista polític del canal CNN i Gabriel 
Colomé, director del Màster en Marquèting Polític, Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
• Debat d’anàlisi de resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya, amb l’ICPS. 
Participen Jordi Argelaguet, professor titular de Ciència Política a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i director del Centre d'Estudis d'Opinió; Oriol Bartomeus, 
professor de Ciència Política a la UAB i a la Universitat de Barcelona; Joan Botella, 
catedràtic de Ciència Política a la UAB; Ricard Fernández Deu, periodista i advocat i Joan 
Marcet, director de l’ICPS. 
 

 
Trobades  
 

• Celebrem tres trobades amb diversos grups de col·legiats i col·legiades per potenciar la 

xarxa professional. L’objectiu d’aquesta xarxa és proporcionar espais d'interacció on totes 
les persones col·legiades puguin estar en contacte amb els seus col·legues professionals.  
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Conferències  
 

• ‘Posa’t al dia en afers europeus’, amb el col·legiat i membre de la Junta, Josep Maria Ribot. 
 

• Xerrada als alumnes d’últim curs de Sociologia i Ciències Polítiques de la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, on 
expliquem als estudiants els serveis del Col·legi i les sortides professionals.  

 
Jornades 
 

• Diversos Col·legis professionals, entre ells el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 

organitzen la jornada sobre el Reial Decret - Llei de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils. 
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La nostra finalitat amb aquesta línia estratègica és promoure la participació dels 
col·legiats i col·legiades mitjançant l’ús més intensiu de les xarxes socials, tant 
de forma on line com presencial. 
Per a aconseguir-ho posem en marxa mecanismes de participació, d’intercanvi i 
diàleg on line i facilitem diferents espais de trobada (reunió anual de sociòlegs i 
politòlegs, debats d’actualitat, sopars tertúlia, activitats culturals, etc.). 
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COMUNICACIÓ Xarxes socials, bloc, butlletins, 
web 

OCUPABILITAT  I 
PROFESSIONALITZACIÓ 

Taules d’itineraris 
professionals,  
tallers d’ocupabilitat, 
sessions grupals 

ACTIVITATS DIVERSES 

Debats,  
taules rodones, 
conferències, trobades,  
jornades 
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L’objectiu d’aquesta línia estratègica és millorar l’eficiència 
i la transparència en la gestió del Col·legi, desenvolupant 
mecanismes de planificació estratègica i operativa i 
aplicant  models d’excel·lència en la gestió. 



RSC I GESTIÓ DE LA QUALITAT  

Medi Ambient 

Recollida de paper i tòner per a reciclar 

 
Missatgeria en bicicleta i vehicles elèctrics 
Neteja de l’oficina, productes no contaminants 

 

Persones amb discapacitats i risc d’exclusió social  

Enviaments postals Càtering 

Qualitat 

Renovació de la certificació de la norma ISO 
9001 per a la nostra formació ocupacional 
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GESTIÓ I RESULTATS ECONÒMICS. EXERCICI 2012  

Tancament 2012   

CONCEPTE INGRESSOS DESPESES 
Sous i salaris (brut)      133.520,00    
Seguretat social         38.297,00    
Lloguer         16.255,00    
Despeses oficina         14.449,00    
Suport informàtic           3.196,00    
Suport gestió laboral            2.675,00    
Suport gestió comptable           3.800,00    
Serveis mèdics              985,00    
Despeses bancàries            6.600,00    
Interessos préstec BS  (venc. Ago2013)           1.690,00    
Interessos préstec personal "la Caixa" (venc.30/06/2013)              427,00    
Impostos municipals              315,00    
Administració, manteniment i reparacions              354,00    
Despeses generals           1.881,00    

Subtotal despeses abans amortitzacions i ajustaments      224.444,00    
Amortització         27.240,00    
Ajustaments negatius iva           7.530,00    
Factures impagades         15.412,00    

Subtotal despeses estructura      274.626,00    
Quotes    187.700,00      

Subtotal ingressos quotes - despeses estructura    187.700,00       274.626,00    
INGRESSOS PROJECTES     
Cursos propis       30.219,00          18.455,00    
Formació a mida       85.590,00          39.370,00    
Formació màster       11.116,00                        -      
Formació subvencionada       49.487,00          28.311,00    
Estudis          6.093,00            5.529,00    
Revista         1.735,00            6.841,00    
Altres         5.364,00            1.380,00    

Subtotal projectes    189.604,00          99.886,00    
Saldo ingressos - despeses     377.304,00       374.512,00    

Amortització actius                     -              2.792,00    
 Saldo ingressos - despeses total a desembre      377.304,00       377.304,00    
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