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Presentació 
  

2014 i vint-i-cinc anys d’activitat del nostre Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Any rere any 

acollint noves promocions i professionals, any rere any facilitant la seva renovació formativa, any rere any 

motivant un entorn de debat i trobada, any rere any fent d’altaveu de la informació generada pel nostre 

sector. I seguirem formant, debatent, trobant-nos, informant i essent útils i flexibles al canvi, amb l’empenta 

que requereixen les noves oportunitats. 

 

A l’inici les nostres professions eren poc conegudes, ara són conegudes i reconegudes. S’ha consolidat la 

bona imatge de les dues professions i la seva funció social. Tot gràcies a la complicitat que hem generat 

amb la societat i les institucions. Objectiu assolit. 

 

D’ocupar uns pocs llocs de treball del departaments universitaris de Sociologia o Ciències Polítiques, ens 

hem multiplicat i ara estem treballant a l’administració pública, les organitzacions polítiques, les assessories, 

els instituts de recerca, les entitats del tercer sector o de freelance. Una mica per tot arreu. En l’àmbit 

laboral, la crisi més recent ha marcat un punt d’inflexió. Per aquest motiu, una de les nostres darreres dèries 

és reforçar l’ocupabilitat i la professionalització de les persones col·legiades per afrontar amb èxit les 

dificultats que presenta el canviant mercat de treball. 

 

Jesús Maria Rodés, Montserrat Treserra, Joan Botella m’han precedit en el deganat. Tots aquests anys de 

continuats esforços per part de les diferents juntes de govern han servit per aconseguir més presència 

corporativa i convertint-nos en un referent. Des de l’inici, es va marcar aquesta línia estratègica i no s’ha 

abandonat mai. Seguirem posant-nos objectius i treballant per reforçar el perfil de sociòlegs i politòlegs 

col·legiats en el món professional. 

 

 

Anna Parés i Rifà 

Degana 
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EL COL·LEGI  EN IMATGES  

Celebració dels 25 anys del Col·legi Presentació del Col·legi a la UPF 

Assemblea General del Col·legi 

Manifestació ‘X una Catalunya Social’ 

Debat post-eleccions europees amb el CIDOB, 

la representació del PE a Barcelona i l’ICPS. 

9N 
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PE L1  

Generació de 

complicitats  

amb la societat i 

les institucions 

 

 

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, tot treballant per enfortir les relacions i millorar l’encaix amb 

l’entorn territorial, social i institucional. 

 

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 



Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 

 

Societat i moviments socials  
 

• El Col·legi elabora un comunicat en suport del 9N.  

• Seguim adherits al Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
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PE L1  

Generació de 

complicitats 

amb la societat i 

les institucions 

 

Internacional 

 

• Ens adherim a la Declaració del Dia d’Europa (9 de maig) 

• Ens adherim al Dia Mundial per a l’Eradicació de la Pobresa (17 d’octubre) 

 

Signatura de convenis 

 
• Signatura d’un conveni amb el Departament de Justícia. A través d'aquest acord, el 

Col·legi es compromet a col·laborar amb el Centre de Mediació de Dret Privat de 

Catalunya, en el foment i difusió de la mediació, exercint les funcions que li corresponen 

d'acord amb la llei com a col·legi professional en l'àmbit de la mediació per consolidar-la 

a Catalunya com a mètode de resolució de conflictes. 

• Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Cooperativa Desenvolupament 

Comunitari. 

• Signatura d’un conveni amb l’Obra Social “la Caixa” en matèria d’ocupabilitat, així com 

en el suport a la celebració del nostre 25è aniversari. 

http://www.dretadecidir.cat/
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PE L1  

Generació de 

complicitats amb 

la societat i 

les institucions 

 

Intercol·legial 
  

• Manifestació ‘X una Catalunya Social’ amb la Secció d’Acció Social, Ensenyament 

i Humanitats de l’Associació Intercol·legial (diumenge 6 d’abril). 

• El Col·legi és membre actiu de la Junta de la Intercol·legial, així com també 

participa en la taula tècnica. 
 

 

Emprenedoria i sector privat 

 
• Col·laborem amb dues conferències al saló d’emprenedoria BizBarcelona: ‘El que 

has de saber del mercat abans d'iniciar un negoci' a càrrec de Maria Lluïsa Solé, 

professora de la UB, i ‘Tècniques innovadores per detectar tendències i noves 

necessitats’, amb la sociòloga Emma Pivetta. 

 

 

Informes 

 
• El Col·legi certifica en un informe, en el que varen participar politòlegs i sociòlegs 

com observadors en 125 centres de votació, que el procés participatiu del 9 de 

Novembre es va dur a terme sense incidències a remarcar i en plenes garanties 

democràtiques. 
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RELACIONS  INSTITUCIONALS 

Administració Pública Local 
• Ajuntament de Barcelona   

• Diputació de Barcelona  

 

Administració Pública Autonòmica 

• Departament de Governació i Relacions Institucionals  

• Parlament de Catalunya 

• Servei d’Ocupació de Catalunya 

 

Administració Pública Europea  

• Oficina de la Comissió Europea a Barcelona 

• Parlament Europeu 

 

Entitats del sector públic 
• Institut Europeu de la Mediterrània 

• Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) 

• Patronat Catalunya Món  

 

Entitats del sector privat 
• Business Eumed 

 
 

PE L1  

Generació de 

complicitats amb 

la societat i 

les institucions 
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Universitats 
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

• Universitat de Barcelona (UB) 

• Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

• Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

• Universitat de Girona (UdG) 

• ESADE 

• IL3 – Universitat de Barcelona  (IL3-UB) 

• Institut d’Educació Contínua (IDEC-UPF) 
 

 

Col·legis Professionals 
• 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 d’Advocats de Barcelona 

• Col·legi de Periodistes de Catalunya 

• Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos 

• Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid 

• Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
 

 

RELACIONS  INSTITUCIONALS 

PE L1  

Generació de 

complicitats amb 

la societat i 

les institucions 
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 Associacions, entitats I fundacions 
• Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia Polítiques (ACCIEP) 

• Associació Amics de la UAB  

•  Associació Catalana de Sociologia 

• Associació Horitzó Europa  

• Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 

• Fundació Carta de la Pau 

• Fundació CIDOB 

• Fundació Jaume Bofill 

• Fundació Occitano-Catalana 

• 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.  

 

 

Partits polítics 
• Esquerra Republicana de Catalunya 

 

 

RELACIONS  INSTITUCIONALS 

PE L1  

Generació de 

complicitats amb 

la societat i 

les institucions 
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Representació Institucional en Consells i Taules 
• Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva – Ajuntament de Barcelona 

• Agenda 21 – Ajuntament de Barcelona 

• Consell Municipal de Benestar Social. Ajuntament de Barcelona 

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

• Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) 

• Taula per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya 

• Comitè Assessor de Mediació en l’àmbit del dret privat. Departament de Justícia. Direcció General de Dret i d’Entitats   

Jurídiques – Generalitat de Catalunya  

• Comitè d'Experts per a la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i d'urbanisme a Catalunya. Direcció d’Urbanisme – 

Generalitat de Catalunya 

• Fòrum 2012 Catalunya 21. Territori i Urbanisme. Estat i alternatives. Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) – 

Institut d’Estudis Catalans 

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

 

 

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 2014. 

 

  

RELACIONS  INSTITUCIONALS 

PE L1  

Generació de 

complicitats amb 

la societat i 

les institucions 

 



 

 

PE L2 

Reforç de l’ocupabilitat 

I la professionalització  

de les persones  

col·legiades 

 

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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PROGRAMA PER A LA MILLORA DE LA OCUPABILITAT 
 

El passat mes d’abril es va signar un conveni de cooperació amb l’Obra Social “la Caixa” per afavorir la 

recerca de feina i l’assessorament de col·legiats i col·legiades que ha permès potenciar els serveis i 

accions que s’han desenvolupat fins al moment.  

 

Tallers d’ocupabilitat 

Organitzem 8 tallers d’ocupabilitat on donem claus per trobar feina i per reorientar la carrera 

professional: 

- “Com potenciar el teu CV si tens poca experiència?”, a càrrec de Miranda Wilkotz, consultora 

d’estratègia i operacions a Evoluciona_t (26/02/2014). 

-  “Les xarxes socials et faciliten la recerca de feina”, amb Rosaura Alastruey, fundadora de 

ProyectosTIC (12/03/2014). 

- Taula d’Itineraris professionals dins l’àmbit de la mediació, amb Marta Martorell (CIVIS) i 

Judith Hernández (Fundació Pere Tarrés) (26/03/2014) 

-  “Identifica els teus punts forts i dóna valor afegit al teu perfil professionals”, amb Carles 

Polo, consultor a Evoluciona_t (29/04/2014). 

-  “La marca personal per donar-se a conèixer i obtenir contactes”, amb Rosaura Alastruey, 

fundadora de ProyectosTIC (12/03/2014). 

- “Estudiar a l’estranger: oportunitats per a sociòlegs i politòlegs”, amb Sara Molins, de 

l’Agència Catalana de Joventut, i Dolors Sales, del Campus Treball UAB (03/07/2014) 

- “Experiències de sociòlegs i politòlegs en projectes d’emprenedoria social” amb Guernica 

Facundo, de Labcoop, i Manel Sánchez i Roger Civit, d’Ilabso (07/10/2014) 

- “Fes xarxa i coneix les organitzacions que treballen en l’àmbit de l’acció internacional”, 

amb Carla Canal, de l’Agència Catalana de Cooperació, i Clàudia Vallvè, de Xarxa Consultors 

(26/11 /2014 i 3/12/2014) 

 

 

 

 

PE L2 

Reforç de l’ocupabilitat 

I la professionalització  

de les persones  

col·legiades 
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PROGRAMA PER A LA MILLORA DE LA OCUPABILITAT 

 

Orientacions laborals personalitzades 

Al llarg de l’any 2014 vam realitzar 60 orientacions laborals individuals i 

personalitzades, en les quals un col·legiat de l’àrea d’interès demandada analitzava el 

CV del sol·licitant i l’assessorava sobre una correcta realització d’aquest així com 

sobre les possibles sortides professionals de la persona col·legiada.  

 

 

 

 

 

PE L2 

Reforç de l’ocupabilitat 

I la professionalització  

de les persones  

col·legiades 
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PE L2 

Reforç de l’ocupabilitat 

I la professionalització  

de les persones  

col·legiades 

 

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. 

 

En total l’any 2014 es varen publicar un total de 326 

ofertes de feina, dada que representa un 46% més 

d’ofertes que l’any anterior. 

  

 

A QUI S'ADREÇA? 

Es tracta d'un servei gratuït que oferim tant als nostres 

col·legiats i col·legiades, per trobar feina, com a les 

empreses i resta d'entitats, per oferir-la.  
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Reforç de l’ocupabilitat 

I la professionalització  

de les persones  

col·legiades 

 

Els àmbits on s'han publicat més ofertes per 

a sociòlegs i politòlegs són el tercer sector 

(125; 39%) i el sector públic (91, un 28%), 

seguides per aquest ordre dels àmbits de la 

investigació i docència (45, 14%), el sector 

privat (35, un 11%) i les organitzacions 

supranacionals (26, un 8%). 
 

 

Tipologia de les ofertes  
laborals publicades 

Tercer sector 

Sector públic 

Recerca i docència 

Sector privat 

Organitzacions 

Internacionals 
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Reforç de l’ocupabilitat 

I la professionalització  

de les persones  

col·legiades 

 

La majoria d’ofertes, un 67%, són per a un 

lloc de treball a Catalunya, mentre un 8% 

són per a la resta de l’estat i un 25% a 

l’estranger. 

 

 
67% 

25% 

8% 

Distribució geogràfica de les ofertes  
laborals publicades 

Catalunya 

Internacional 

Espanya 



 

 

PE L3 

Aposta per les 

tecnologies de la 

informació i 

la comunicació 

 

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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Aposta per les 

tecnologies de la 

informació i  

la comunicació 

 

EL BLOC ÀMBITS  DE  POLÍTICA  I  SOCIETAT  

Al llarg de 2014 es va prosseguir amb el projecte del Bloc Àmbits, la continuació en format paper de la revista ‘Àmbits de 

Política i Societat’, que es va publicar en format paper durant 16 anys i 48 edicions.  

4. La Joventut en Temps de Crisi 

5. La Cruïlla Europea 

6. La Participació Democrítica 
 

MONOGRÀFICS  PUBLICATS CONSOLIDEM  LA  REVISTA  EN  FORMAT  DIGITAL 

Vam canviar de format, però no d'esperit, ja que amb els nostres 

continguts volem continuar copsant i analitzant la realitat que 

ens envolta. I ho fem, com sempre, de la mà de sociòlegs i 

politòlegs. 
 

www.ambitscolpis.com 
 

(13.110 visites anuals) 

 3 ENTREVISTES 

 

10 ARTICLES A PÀGINA D’ACTUALITAT 
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PE L3 

Aposta per les tecnologies 

de la informació i 

la comunicació 

 

 
 
Des de setembre de 2012 que el Col·legi disposa 

d’un compte a Twitter (@ColpisCat), oferint 

informació sobre la pròpia entitat i sobre el sector. A 

finals de 2014 disposàvem de 1.953 seguidors, dada 

que representa un augment del 60% respecte l’any 

anterior, i de més de 4.500 piulades. 

 

EL COL·LEGI  A LES  XARXES  SOCIALS 

El grup del Col·legi al Facebook comptava 

a finals de 2014 amb prop de 1.600 

membres que compartien informació sobre el 

Col·legi, la professió i l’actualitat política i 

social, entre d’altres temes. 
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  104 notícies sobre formació, amb cursos propis i externs 

134 notícies sobre activitats pròpies i d’altres entitats 

  23 notícies sobre ocupabilitat i emprenedoria 

    1 notícies sobre convenis de col·laboració signats pel Col·legi 

  45 notícies sobre beques, premis, ajuts i subvencions del sector 

  19 notícies sobre iniciatives de comunicació del Col·legi 

  14 notícies sobre descomptes i avantatges proporcionats als col·legiats 

326 ofertes laborals 

Enviat tots els dijous a gairebé 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 

 

 

PE L3 

Aposta per les 

tecnologies de la 

informació i 

la comunicació 

 

INFOCOLPIS  INTERN  

 
Enviat tots els dimecres a les persones col·legiades amb informació interna, externa, ofertes 

laborals i una recomanació bibliogràfica. En total, s’han difos... 

INFOCOLPIS  EXTERN 
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Aposta per les 

tecnologies de la 

informació i 

la comunicació 

 

ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS  MITJANS DE COMUNICACIÓ  

Una de les tasques del Col·legi és facilitar als mitjans de comunicació que ens ho demanen el contacte de persones 

col·legiades per a què informin, assessorin o opinin sobre temes d’actualitat política i social. 

 

La sociòloga i col·laboradora d 

‘Els Matins a TV3’ Sara Moreno 

reconeix en directe la tasca del 

Col·legi en motiu dels seus 25 

anys d’història 
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PE L3 

Aposta per les 

tecnologies de la 

informació i 

la comunicació 

 

ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS  MITJANS DE COMUNICACIÓ  

Una de les tasques del Col·legi és facilitar als mitjans de comunicació que ens ho demanen el contacte de persones 

col·legiades per a què informin, assessorin o opinin sobre temes d’actualitat política i social. 

 

Ple sobre la pobresa al Parlament de Catalunya 
Joves, relacions socials i noves tecnologies Quines 

sortides laborals tenen els politòlegs a 
Catalunya? Decret de convocatòria de la 

Consulta del 9N orrupció política El dret a 
vot dels menors de 16 anys Eleccions 

primàries Participació del Colpis com  
observadors durant el 9N Tests 

d’avaluació per a candidat s a a les 
eleccions Consumisme durant el Nadal s 

Consulta sobiranista Relacions de 

parella i xarxes socials 

Temes 

COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ALS MITJANS 

TELEVISIÓ 

• TV3 

• RTVE 

• La Sexta 

• El Punt Avui TV 

 

 

 

 

 

 

RÀDIO 

• RAC1 

• Catalunya Ràdio 

• COPE Catalunya 

• SER Catalunya 

• Ràdio 4 – RNE 

• Ràdio Ateneu El Clot 

 

PREMSA I REVISTES 

• El Punt Avui 

• Diari Ara 

• La Vanguardia 

• Diario de Navarra 

• RTVE 

• La Sexta 
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Ampliació del  

coneixement 

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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PE L4 

Ampliació del  

coneixement 

LA FORMACIÓ CONTINUADA EN XIFRES  

71 

46 

COL·LEGIATS 

NO COL·LEGIATS 

Evolució  alumnes inscrits/es Evolució  hores  lectives 

Perfil  dels  alumnes 

227 235 

321 

364 362 

319 

146 149 

117 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

387 386 

465 452 450 

411 

245 

179 180 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL CURSOS: 13 
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Objectiu general Docents  

Disseny d’enquestes i 

qüestionaris online [12 

hores] 

Conèixer el procés d'investigació per enquesta a través 

de plataformes i eines on-line. Es tractarà tant el procés 

integral de disseny amb metodologia on-line com les 

eines amb les que actualment treballen entitats i 

empreses d'investigació social i de mercats. 

Roberto Rodríguez , sociòleg 

La redacció de projectes: 

anàlisi dels 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, consultor i formador 

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, consultor i formador 

Programació i dinamització 

de projectes culturals [12 

hores] 

Conèixer els elements bàsics que intervenen en els 

processos de planificació i gestió de projectes i accions 

culturals, des de la perspectiva de la dinamització 

econòmica i el desenvolupament local dels territoris. 

Agnès Pros, sociòloga i tècnica 

superior de cultura de la 

Generalitat de Catalunya 

Com dur a terme una 

campanya electoral 

municipal [9 hores] 

Conèixer el procés de disseny de campanyes electorals 

municipals a través de les eines, recursos i tècniques 

que permetin el seu desenvolupament. 

  

Antoni Biarnés. Politòleg i director 

de l’Institut Àgora; professor del 

Màster en Assessorament 

d’Imatge i Consultoria Política de 

la Universitat Camilo José Cela 

Formació continuada. Detall dels cursos 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 
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Ampliació del  
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Objectiu general Docents  

Administració pública 

deliberativa [5 hores] 

Conèixer els elements necessaris per a desenvolupar 

processos de deliberació col·lectiva i diàleg social, a 

través de l'anàlisi de polítiques públiques que s'han 

portat a terme amb aquesta lògica. 

Daniel Tarragó, sociòleg i consultor a 

Neòpolis 

 

Elaboració de pressupostos 

per a projectes [9 hores] 

Conèixer els conceptes bàsics per a elaborar un 

pressupost, disposar de criteris per a calcular preus, 

construir un full de càlcul per elaborar pressupostos, 

elaborar un pressupost i negociar un pressupost amb 

el client. 

Glòria Sánchez. Consultora a Xarxa 

Consultors 

Avaluació de programes 

socials i polítiques públiques 

[12 hores] 

Definir i executar models d'avaluació de programes 

socials i polítiques públiques. 

Montse Simó, sociòloga i professora 

del Departament de Sociologia i 

anàlisi de les organitzacions de la 

Universitat de Barcelona 

Gestió de projectes de 

dinamització econòmica 

[16 hores] 

Desenvolupar sistemes de programació i gestió de 

projectes de dinamització econòmica, des de la 

identificació de les necessitats i oportunitats del 

territori, fins a l’elaboració i execució d’un pla d’acció 

Santiago Eizaguirre. Sociòleg i 

expert en dinamització econòmica i 

innovació social. Professor de 

sociologia a la Universitat de 

Barcelona. 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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Objectiu general Docents  

Introducció al desenvolupament 

econòmic local: estratègies 

innocadores en el context actual  [40 

hores] 

Revisar el model de desenvolupament 

local del territori i identificar els elements 

que s’han d’adaptar a l’actual situació, 

proposar estratègies innovadores que 

dinamitzin els processos de 

desenvolupament local, analitzar 

experiències de bones pràctiques del i 

promoure la generació d’una xarxa 

d’intercanvi de coneixements i 

experiències entre personal directiu i 

tècnic d’administracions públiques, 

entitats, empreses i centres de recerca o 

generació de coneixement. 

• Santiago Eizaguirre, membre del 

dept. teoria sociològica, filosofia del 

dret i mètode en ciències socials de 

la Universitat de Barcelona 

• Mateo Hernando, responsable de 

l’àrea de desenvolupament local 

del Servei d’Ocupació de 

Catalunya 

• Eduard Jiménez, director en 

Innovación y Consultoria en 

Políticas Públicas S.L 

• Alain Jordà, consultor i expert en 

desenvolupament local 

• Ismael Peña-López, professor de 

societat de la informació dels 

estudis de dret i ciència política de 

la Universitat Oberta de Catalunya 

• Francisco Ramos, assessor de 

l’àrea de desenvolupament local de 

la Diputació de Barcelona 

  

 

Formació continuada. Detall dels cursos 
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coneixement 

Objectiu general Docents  

Eines pràctiques per a la planificació i 

gestió de projectes europeus (11a 

edició)  

[32 hores] 

Conèixer els elements i instruments bàsics 

per planificar, dissenyar i gestionar 

adequadament projectes europeus a 

través de la seva aplicació pràctica. 

•Isabel Junquera. Politòloga i 

consultora a Repte Territorial 

•Francisco Ramos. Assessor de 

l’Àrea de Desenvolupament Local de 

la Diputació de Barcelona 

•Josep Rodríguez. Expert en gestió i 

avaluació projectes de cooperació 

europea i internacional 

•Mariona Sanz. Directora de la Unitat 

d'Innovació Empresarial d’ACC1Ó 

•Genís Padilla. DF Auditors 

Consultors 

•Xavier Tiana. Politòleg i expert en 

finançament i projectes europeus 

Innovació social: polítiques públiques i 

estratègies de creativitat ciutadana  en 

època de crisi [12 hores] 

Identificar els principals àmbits d'innovació 

social, així com els reptes i contradiccions 

amb les que es troba la ciutadania 

organitzada pel tractament i la 

transformació de les dinàmiques 

d'exclusió social. 

Santiago Eizaguirre. Sociòleg i 

professor de la Universitat de 

Barcelona. 

Tècniques per a l’anàlisi de tendències 

i disseny de projectes per al canvi 

social [9 hores] 

Conèixer les millors eines per incloure als 

diferents actors en el disseny de polítiques 

i accions socials, i facilitar així la recerca 

de noves solucions.  

Emma Pivetta. Sociòloga i 

consultora 

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 

Vanessa Maxé. COLPIS 

 

Equip docent 

Mercè Zergrí. Fundació Desenvolupament Comunitari 

Josep Maria Navarro. Fundació Desenvolupament Comunitari 

Genisa Prats. Fundació Desenvolpament Comunitari 

Eduardo Pastor. Sociòleg  

Judith Hernández. Sociòloga  

Montserrat Martínez. Sociòloga 

Montserrat Simó. Sociòloga 

Núria Villena. Sociòloga 

Isabel Junquera. Politòloga 

Isabel Martínez. Consultora  

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 
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Ampliació del  

coneixement 

Formació de tercer cicle  

Programa Objectiu general 

Màster/Postgrau en Tècniques 

d’Investigació Social Aplicada 

[10a edició-12a edició] 

 

Oferir uns coneixements especialitzats de tercer cicle destinats a l’aplicació i l’ús de les 

tècniques d’investigació avançades en el camp de les ciències socials i, en particular, en 

l’àmbit de la Sociologia i de la Ciència Política, amb una orientació professional. 

Organitza: Institut d’Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona; Departament de Sociologia i Anàlisi de les 

Organitzacions de la Universitat de Barcelona i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

  

Direcció acadèmica i coordinació: Pedro López Roldán (UAB); Màrius Domínguez Amorós (UB); 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) 

Robert Liñeira Sánchez (UAB) 

Pedro López (UAB) 

Carlos Lozares (UAB) 

Joel Martí Olivé (UAB) 

Marta Masats (IDESCAT) 

 

 

 

Francesc J. Miguel (UAB) 

José Luis Molina (UAB) 

Dafne Muntanyola (UAB) 

Jordi Pascual (UOC) 

Ricardo Pérez (Kantar Worldpanel) 

Clara Riba (UPF) 

Lluís Sáez (UOC / UAB) 

Cristina Sánchez Miret (UdG) 

Jordi Sauret (Feedback. Institut d’Estudis Sociològics i de Mercat) 

Montse Simó (UB) 

Laura Torrabadella (Col·lectiu d'Estudis Biogràfics. UB) 

Julià Urrutia (Generalitat de Catalunya) 

Joan Miquel Verd (UAB) 



Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 

De la Catalunya de 1714 a la del 2014: diferències i semblances sociopolítiques i econòmiques [15 hores]  

Objectiu general Analitzarem l’evolució històrica del pensament polític catalanista des dels orígens fins a l’actualitat. Recuperarem 

els conceptes de catalanisme cultural i polític per entendre com s’ha articulat al llarg del segle XX  

Entitat 

sol·licitant 

Centre Cívic Casa Elizalde 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Albert Balada. Politòleg, sociòleg i historiador 

 

Formació a mida  

 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 

Situació política al món: crisis i conflictes internacionals [15 hores]  

Objectiu general Coneixerem l’evolució i els canvis en la situació geopolítica mundial i en les relacions internacionals, davant 

l’emergència de les potències anomenades BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica). Situarem l’agenda 

global i els nous reptes per al segle XXI: el medi ambient, els fluxos migratoris, els nous estats i els nous 

conflictes.  

Entitat 

sol·licitant 

Centre Cívic Casa Elizalde 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Albert Balada. Politòleg, sociòleg i historiador 
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Els reptes del catalanisme polític: de la Renaixença al moment actual [12 hores]  

Objectiu general Analitzarem l’evolució històrica del pensament polític catalanista des dels orígens fins a l’actualitat. Recuperarem 

els conceptes de catalanisme cultural i polític per entendre com s’ha articulat al llarg del segle XX  

Entitat 

sol·licitant 

Centre Cívic Casa Elizalde 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Albert Balada. Politòleg, sociòleg i historiador 

 

Formació a mida  

 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 

Nous escenaris globals: potències emergents i relacions internacionals [12 hores]  

Objectiu general Coneixerem l’evolució i els canvis en la situació geopolítica mundial i en les relacions internacionals, davant 

l’emergència de les potències anomenades BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica). Situarem l’agenda 

global i els nous reptes per al segle XXI: el medi ambient, els fluxos migratoris, els nous estats i els nous 

conflictes.  

Entitat 

sol·licitant 

Centre Cívic Casa Elizalde 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Albert Balada. Politòleg, sociòleg i historiador 
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Europa en el món del segle XXI. 2014 [12 hores] 

Objectiu general Intentar comprendre la situació política europea i internacional, i el paper que des d’Europa s’hi  juga en ella, tant  

des d’una perspectiva teòrica com pràctica amb un intent d’anàlisi detallada de la estructura i condicions internes, 

com de les condicionants externes. 

 

Entitat 

sol·licitant 

Centre Cívic Casa Elizalde 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Albert Balada. Politòleg, sociòleg i historiador 

 

Formació a mida  

 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 

La Mancomunitat, catalanisme cultural i polític projecció cap a la Catalunya del segle XXI. Som fills del 1914? [12 

hores] 

Objectiu general Delimitar clarament el concepte de catalanisme polític i catalanisme cultural en les seves diferents perspectives, 

conceptualitzant els conceptes de catalanisme cultural i polític per entendre la Mancomunitat, els “fets” del segle 

XX i la seva projecció en el XXI 

Entitat 

sol·licitant 

Centre Cívic Casa Elizalde 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Albert Balada. Politòleg, sociòleg i historiador 
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Gestió de conflictes i processos de mediació [99 hores] – 3 grups 

Objectiu general 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 

 

Aquest mòdul formatiu forma part del certificat de professionalitat de Mediació Comunitària 

Entitat sol·licitant Barcelona Activa 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Mercè Zergrí. Fundació Desenvolupament Comunitari 

Genisa Prats. Fundació Desenvolpament Comunitari 

Eduardo Pastor. Sociòleg  

 

Formació a mida  

 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 



Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2014 

Emprenedoria en sèrie [8 hores] 

Objectiu general Il·lustrar processos d’emprenedoria i iniciació de projectes a través de l’anàlisi de sèries de televisió. 

Entitat 

sol·licitant 

Barcelona Activa 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Marc Ambit. Consultor 

Formació a mida  

 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 

Programa formació i treball per l’ Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana [50 hores] 

Objectiu general Desenvolupar tècniques i metodologies de dinamització i difusió d’activitats, per promoure l’ús de l’Ateneu de 

Fabricació entre el veïnat, estudiants i joves de la Zona Nord. 

Entitat 

sol·licitant 

Barcelona Activa 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Marc Majós. INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries 

Manel Ruiz. INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries 

Laia Monterde. Xarxa Consultors 
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Accions de formació integrada del programa “Treballs al Barris” del SOC [140 h] 

Objectiu general Millorar les competències professionals de les persones participants, capacitant-les per a realitzar les feines 

assignades en els diferents projectes (projectes de dinamització i cohesió social, foment de la convivència, suport 

d'accions de dinamització comercial i econòmica, dinamització d'espais TIC i altres espais culturals i de lleure, 

foment de participació ciutadana, gestió i dinamització de web i xarxes socials, etc.), així com contribuir al seu 

posicionament davant el mercat de treball. 

Entitat 

sol·licitant 

Barcelona Activa 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Marc Majós. INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries 

Begoña Oltra. INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries 

Manel Ruiz. INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries 

Laia Monterde. Xarxa Consultors 

Santiago Eizaguirre. Sociòleg 

Formació a mida  

 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 
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Formació a mida  
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Tècniques de recollida d’informació [24 hores] 

Objectiu general Aplicar algunes de les tècniques d’investigació social (enquesta, entrevista, grup de discussió) i identificar quina és 

més adient segons siguin les necessitats i els objectius que es persegueixin en cada cas 

 

Entitat 

sol·licitant 

Diputació de Barcelona 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Claudia Vallvé. Sociòloga 

 

Planificació i gestió de projectes [24 hores] 

Objectiu general Conèixer els elements imprescindibles per al disseny, la planificació i l’avaluació de projectes, i aprofundir en les 

diferents tècniques de gestió i execució.  

Entitat 

sol·licitant 

Institut Ramon Llull 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Marc Ambit. Consultor 
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Programa d’orientació laboral per a estudiants de Ciències Polítiques i Sociologia [20 hores] 

Objectiu general Donar a conèixer sortides professionals i canals de recerca de feina propis per a titulats en Ciències Polítiques i 

Sociologia 

Entitat 

sol·licitant 

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Treball Campus – Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinació Vanessa Maxé. COLPIS 

Equip docent Claudia Vallvé, sociòloga a Xarxa Consultors 

Judith Hernández, sociòloga a la Fundació Pere Tarrés 

Daniel Tarragó, sociòleg a Neòpolis 

Carla Canal, politòloga a Agència Catalana de Cooperació de la Generalitat de  

Santiago Eizaguirre, sociòleg i professor de Dept. de Sociologia de la Universitat de Barcelona 

Jesús Palomar, politòleg i responsable de xarxes socials de la EAPC en la Àrea d’Innovació i  

Georgina Dalmau, sociòloga i directora de marketing on-line a Milimetricmkt 

Marc Majós, politòleg a INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries 

Carles Polo, Evolociona_t 

 

Formació a mida  

 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 



 

 

PE L5 

Dinamització de  

processos de diàleg 

i d’intercanvi 

 

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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PE L5 

Dinamització de  

processos de diàleg 

i d’intercanvi 

 

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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Debats 
 

• Debat sobre els resultats de les eleccions al Parlament Europeu, amb la 

Fundació CIDOB, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials i l’Oficina del 

Parlament Europeu a Barcelona. L’acte va incloure dues taules rodones. La 

primera, consacrada als resultats de les eleccions, va tenir de participants 

Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, catedràtic de Ciència Política a la UB, i 

Martí Anglada, excorresponsal de TV3 a Alemanya. Foren moderats per Joan 

Marcet, director de l’ICPS. La segona taula rodona, moderada per Anna Parés, 

analitzà els efectes per a la futura governança de la UE amb el politòleg Albert 

Aixalà, la doctora en Ciència Política per la UAB Gemma Ubasart i la 

investigadora principal en temes europeus del CIDOB Elina Viilup. 

 

PE L4 

Ampliació del  

coneixement 

ACTIVITATS DIVERSES 

 

 

PE L5 

Dinamització de  

processos de diàleg 

i d’intercanvi 

 

Conferències  i Jornades 
 

• Xerrada als alumnes d’últim curs de Sociologia i Ciències Polítiques de la 

Universitat Pompeu Fabra, on expliquem als estudiants els serveis del Col·legi i les 

sortides professionals.  
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PE L5 

Dinamització de  

processos de diàleg 

i d’intercanvi 

 

ACTIVITATS DIVERSES 

• Debat sobre els resultats del referèndum a Escòcia. Organitzat amb l’ICPS i 

moderat pel seu director Joan Marcet, varen intervenir John Etherington, 

professor de Ciències Polítiques de la UAB, i Marc Vidal, periodista i cap de la 

secció d’Internacional del Diari Ara. 

 

• Debat sobre els resultats de les eleccions a Egipte organitzat amb la 

Fundació CIDOB en el marc del cicle “Què passa al món?” i l’IEMED. Moderat 

per Eduard Soler i Lecha, coordinador de recerca al CIDOB, comptà amb la 

presència de Lurdes Vidal, responsable de l'Àrea de Món Àrab i Mediterrani a 

l'IEMED, i Marc Almodóvar, periodista amb una dilatada experiència a Egipte i autor 

del llibre "Egipte rere la barricada“. 
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Vint-i-cinc anys del Col·legi 
 

• Acte de celebració del Col·legi al Palau Macaya. L’acte fou conduït per la 

sociòloga i vicedegana de la UAB Sara Moreno, i comptà amb un parlament inicial 

de qui ha estat la nostra Degana des de 2005, la sra. Anna Parés.  

 

• Durant l’esdeveniment tingué lloc el debat “Què podem fer per a la 

regeneració democràtica? El paper de politòlegs i sociòlegs davant la nova 

situació social i política”, que comptà amb la participació de Marina Subirats, 

catedràtica emèrita de sociologia; Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política, i 

Joan Botella, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UAB. Els 

moderà el periodista i exdegà del Col•legi de Periodistes de Catalunya Josep 

Carles Rius. 

 

 

 

 

 

 

PE L5 

Dinamització de  

processos de diàleg 

i d’intercanvi 

 

ACTIVITATS DIVERSES 
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Vint-i-cinc anys del Col·legi 
 

• Marina Subirats va instar a la reflexió sobre el paper de la sociologia en un 

moment en què les societats demanen el canvi, així com destacà també la 

necessitat que institucions com la nostra potenciïn el treball en xarxa. A 

continuació, la intervenció de Joan Subirats es va centrar en la importància que 

les nostres professions contribueixin al moment actual. Mencionà l’exemple del 

debat a Catalunya sobre la construcció d’un nou estat, que ocupa un paper cabdal 

en el qual politòlegs i sociòlegs han de contribuir. També es preguntà si la lògica 

que ens fa parlar de regeneració democràtica avui en dia es deu a assumptes 

conjunturals o estructurals. Finalment, Joan Botella reflexionà sobre la 

complexitat i les contradiccions de les nostres disciplines. "Els nostres sabers són 

de l'ordre de les enginyeries. Sabem la fórmula però no estem en condicions de 

desvelar la incògnita", metaforitzà irònicament.  

 

• Durant la celebració, a més, es van comptar amb dues intervencions del Cor de 

Cambra de la Universitat Autònoma de Barcelona, que van amenitzar la jornada. 

Després del debat va tenir lloc un petit refrigeri al qual es convidà a tots i totes les 
assistents.  

 
 

 
 

 

 

 

PE L5 

Dinamització de  

processos de diàleg 

i d’intercanvi 

 

ACTIVITATS DIVERSES 



 
PE L7 

Estratègia de 

qualitat en la gestió 

 

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. 
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RSC I GESTIÓ DE LA QUALITAT  

Medi Ambient 

Recollida de paper i tòner per a reciclar 

 
 

Neteja de l’oficina, productes no contaminants 

 

Persones amb discapacitats i risc d’exclusió social  

Càtering 

Qualitat 

 
Renovació de la certificació de la norma 

ISO 9001 per a la nostra formació 

ocupacional 

 

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Memòria 2013  
PE L7 

Estratègia de 

qualitat en la gestió 

 



RESULTATS 2014 
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BALANÇ 2014  IMPORTS (€)   IMPORTS (€)  

CONCEPTES  INGRESSOS   DESPESES  

ESTRUCTURA     

Quotes               153.250,64                                  -      

Sous i salaris (brut)                               -                      97.874,69    

Seguretat social                               -                      27.338,77    

Indemnitzacions                               -                      13.575,35    

Lloguer                               -                      12.000,00    

Despeses oficina                               -                      13.251,29    

Suport informàtic                               -                            259,76    

Suport web i comunicació                               -                        1.326,71    

Suport gestió laboral                                -                        1.976,43    

Suport gestió comptable                               -                        3.925,00    

Serveis professionals generals                               -                        2.643,02    

Serveis mèdics                               -                            603,00    

Despeses bancàries                                -                        3.121,02    

Impostos municipals                               -                            257,52    

Administració, manteniment i reparacions                               -                            672,10    

Despeses generals                               -                        1.945,47    

Subtotal despeses abans amortitzacions i ajustaments                               -                   180.770,13    

Amortització                               -                        2.080,91    

Ajustaments negatius iva                               -                        6.810,66    

Subtotal despeses estructura                               -                   189.661,70    

SUBTOTAL INGRESSOS - DESPESES ESTRUCTURA               153.250,64                  189.661,70    

PROJECTES     

Cursos propis                 25.420,00                    11.750,00    

Formació a mida                 39.150,00                    28.184,84    

Formació màster                   5.000,00                                  -      

Formació subvencionada                 25.950,54                    16.994,46    

Ocupabilitat i professionalització                   8.583,57                      3.887,80    

Estudis                    5.704,00                      4.000,00    

Publicitat (abans de 2014 "Revista")                   4.400,00                      1.032,50    

25è aniversari                   2.986,43                      2.986,43    

Altres                       657,72                          153,92    

SUBTOTAL INGRESSOS - DESPESES PROJECTES               117.852,26                    68.989,95    

SALDO INGRESSOS - DESPESES                271.102,90                  258.651,65    

AMORTITZACIÓ ACTIUS                               -                      12.451,25    

 SALDO INGRESSOS - DESPESES   271.102,90    271.102,90    



Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

C/ Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a 

08037 Barcelona 

T 93 241 41 22 

F 93 200 22 09 

www.colpis.cat 

colpis@colpis.cat 

http://www.colpis.cat/
mailto:colpis@colpis.cat

