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Els 1937 col·legiats i col·legiades exigeixen, amb tot el dret a fer-ho, una resposta a les seves necessitats professionals. El Col·legi no fa altra 

cosa que allò que ha de fer: fer-los costat en el seu accés al món del treball i al llarg de tot el seu itinerari professional. El nostre model és, 

des d’una visió àmplia, el de preservar l’equilibri dels interessos dels més joves i dels sèniors, dels col·legiats de tot el territori català, dels que 

cerquen feina i dels que en tenen, dels que treballen a l’administració pública, a una consultoria o per lliure, dels que ensenyen, dels que fan 

recerca, dels que gestionen projectes. 

L’any passat 65 professors i experts, i 321 alumnes participaren en algun dels nostres cursos de petit, mitjà o gran format, amb un total de 465 

hores lectives. L’any passat, el nostre servei d’inserció laboral tramità més de 300 ofertes laborals i un gruix considerable d’assessoraments. 

Avui, en plena crisi econòmica, estem enfortint i engrandint aquest servei, per poder oferir més opcions laborals i més recolzament a qui ho 

necessiti. 

Però això no és tot. El 2008 ha estat un any de fort creixement de l’activitat i un any de concepció i construcció del nostre web. Aquest es 

posà a disposició de tothom a finals de desembre. És agradable, fàcil de manejar, corporatiu, informatiu i interactiu. Totes aquestes caracte-

rístiques eren necessàries, com també ho era tenir un web d’última generació, un exponent de la professió, del nostre tarannà, de les nostres 

activitats i del sector. Si no ho heu fet, us invitem a accedir-hi. Us impactarà veure la gran quantitat d’actuacions i actes que hem fet (rela-

cions i convenis signats amb 56 institucions, debats, sopars tertúlies amb polítics, conferències, presència als mitjans, xerrades informatives, 

jornades, presència a fires relacionades amb el món laboral, visita al Congrés i al Senat de Madrid...) i que es fan a tot el territori català. La 

professió cada cop està més present en la nostra societat i en la política, ja que augmenta el nombre dels nostres professionals, augmenta el 
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volum d’activitat de les entitats i institucions, com també augmenta el volum d’informació facilitada. La professió cada cop és més coneguda 

i es percep útil; aporta coneixement, pensament i  pràctica, tres demandes creixents.   

Afegir tres punts essencials, importants i diversos en la nostra memòria anual. El primer és retre un sincer homenatge a la nostra revista 

Àmbits de Política i Societat, que el 2008 ha dissertat sobre les dones líders, la democràcia i els drets humans al Mediterrani, i un tercer 

tema titulat i debatut: ‘D’esquenes a la política?’. El segon és que el 2008 es recordarà com l’any del controvertit “Pla de noves titulacions de 

grau”; les universitats catalanes ens invitaren a intercanviar opinions i per l’ocasió elaboràrem una relació de perfils de la nostra professió en 

base a la nostra experiència i relació amb el mercat laboral. El tercer és que no tenim mitjans econòmics regalats, tenim les nostres pròpies 

aportacions, que representen el 30% del pressupost i tenim les hores treballades amb esforç per aconseguir més ingressos. En aquest aspecte 

el 2008 també hem fet els deures. 

El 2008 ha estat un any d’un fort creixement i d’una forta inversió per poder disposar d’una eina potent que canalitzés les nostres actuacions 

i les nostres informacions, i fos de gran utilitat per a tothom. Crec que ho hem aconseguit.      

anna Parés i rifà
Degana
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1.1 els nous col·legiats i col·legiades

l’entitat1

 2000 2001 2002 2003  2004 2005 2006 2007 2008 

ANY 

678
845

996

1177

1367
1532

1659
1784

1937

41%

59%

SociòlegS/ 
logueS

PoliTòlegS/ 
logueS

eVoluciÓ Del NoMBRe De col·legiATS/DeS 2000-2008

N = 153
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1
1.2 el 2008 es van col·legiar amb nosaltres

Caterina-Neus Aige Masip
Guillem Alamillo Domingo
Omar Alawi González
Gemma Alonso Arenas
Àgata Alonso Escuder
Alicia Aradilla Sequera
Marisa Aranaz Mota
Luciana Areces Rotondi
Gemma Badia Muniente
Berta Barbet Porta
Xavier Barceló Clota
Gemma Barnusell Ortuño
Joaquim Barreda Rambla
Vanesa Barreira Fernández
Sol Bermejo i Mitjans
Xavier Bermejo Sanchis
Ignasi Bernat Molina
Susana Berniola González
Alba Blanco Ruiz
Carles Brasó Broggi
Victor Burgués Palmés
Andreu Camprubí Trepat
Mar Campuzano Grau
Narcís Arnau Capdevila i Cugat
Barbara Carfi
José Ramón Cartañá Fernández
Jezabel Cartoixa Garcia
Montse Casalprim Busquets
Laia Castelló i Santamaria
Jorge Càtedra Martinez
Silvia Claveria Alias
Sara Contreras Marcos
Anna Cornet Augé
M. Dolors Corretgé Bergua
Josep Maria Costa Vallabriga
Núria Creus i Maristany
Ferran Curtó Pagès
Irene De Manuel Marin
Albert Del Amor Parramón

Pau Diaz Valero
Maite Egoscozabal Solé
Widiane El Jaarani Ovalkadi
Oriol Escofet Sánchez
Ferran Estruch Torrents
Núria Fabra i Boada
Núria Fabregat Marco
Eduard Fabregat Rodergas
Saúl Fernández Lázaro
Pere-Jaume Ferrer i Travesset
Andreu Ferrero Gregori
Neus Fito Font
Marta Fontanals Grau
Alba Fort Garcia
Inmaculada Franco Vidal
Agnés Galdón Fernández
Arnau Gallard Agustí
Antonio Gallego Cuevas
Pablo García Arcos
Marc Garcia Cebrian
Rubén García Jiménez
Gloria García-Romeral Moreno
Gemma Gibert i Font
David González Cereceda
Ruth González Díaz
Berta Güell Torrent
David Gutiérrez Cortijo
Cristina Gutiérrez Recuero
Blanca Gutiérrez Valdivia
Isabel Guzmán Navajón
Laia Hernández Cisa
Vanessa Hernández Ramírez
Eduard Hilterman
Francesc Xavier Izquierdo Rodríguez
Soraia Jovani Palau
Alberto Julià Cano
Sergi Lebedev Carceller
Montserrat Lleyda Barreto
Mario López López

Toni López Rodríguez
Maria Asunción López Salvador
Manel Macià Marti
Carlos Macías Caparrós
Roger Mancho Fora
Lluís Mangot Sala
Teo Marco Rubio
Álvaro Martín Alguacil
Mª del Mar Martín Goula
Ricardo Martín Torres
Rut Martínez Granel
Mònica Martínez Planàs
Maria Victòria Martínez Sardà
Mariona Mas Bassas
Gerard Mayol Arandiga
Gerard Mestre Feu
Xavier Miranda Ruche
Miriam Montané Goetzenberger
Jorge Montesdeoca Pérez
Sandra Montoya Garcia
Eva Mor i Sansa
Christina Moreno Eddy
Dafne Muntanyola Saura
Òscar Muñoz Esteve
Alfonso Muñoz Infante
Mònica Murtró Yuste
Irene Obiols Cabrera
Iolanda Ortega Palomar
Montse Ortiz Martí
Nadia Oulaby Lara
Julio Pallarés Moya
Anna Pastoret Martin
Estela Patiño Cabrera
Emili Pérez Llamas
Albert Pijuan i Hereu
Marta Plana Serrahima
Daniel Polo Funes
Lourdes Pretel Mancha
Francisco Pros Francesch

Alba Puy Samper
Angel Eduardo Quindós Franco
David Quintana Sánchez
Ivan Quiroga López
Núria Ramírez Uriarte
Bruno Ramos Carrascosa
Joaquim Rico Busquets
Juan Rodríguez Soler
Armando Romero Cruz
Mario Romero Jerez
Elisenda Rosanas Serrabasa
Diego Ruiz Llamas
José Ángel Salas Villén
Helena Salmerón Riu
Núria Salvadó Estivill
Mariona Salvador i Pujolràs
Joan Manel Sánchez Grinó
Mònica Sánchez Platero
Jesús Sánchez Téllez
Mireia Santacreu Esteban
Laura Santafe Marco
Lali Sanz Mitats
Yolanda Sanz Taus
Marina Serra Amparan
Cristina Serrano García
Mireia Sola Torres
Aimada Solé Figueras
Lorena Soria Garcia
Jaume Suau Martínez
Mireia Subirana Codina
Ramon Tena Pera
Noelia Torres Baños
Amàlia Torres Llorens
David Trenchs López
Pere Vivancos Moreno
Neus Vives Duran

l’entitat
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La finalitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya és 
l’ordenació, representació i defensa de la professió i dels interessos 
professionals de les persones col·legiades.

Tot seguit es relacionen les accions que, en aquest sentit, es van  
desenvolupar des del Col·legi durant l’any 2008 i que estan disponibles 
al web www.colpis.cat. 

dOCuMent: ‘PerFilS PrOFeSSiOnalS deMandatS  
Pel MerCat de treBall’

Des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, partint 
de l’experiència d’anys de gestió d’ofertes laborals, es va ela-
borar aquest document on es reuneixen alguns dels principals  
perfils professionals demandats actualment pel mercat de treball 
en els camps de la Sociologia, les Ciències Polítiques i les Ciències 
de l’Administració. L’objectiu d’aquest document és que pugui es-
devenir una eina útil per a definir el perfil professional de sociòlegs 
i politòlegs, apropar la realitat del món laboral al món universitari 
així com als futurs professionals.

Tanmateix, aquest document es va fer arribar als departaments 
i facultats de ciències polítiques i sociologia de les diferents 
universitats catalanes que imparteixen aquests estudis, amb 
l’objectiu que es tingués en compte alhora de configurar els nous 

estudis de grau sorgits com a conseqüència de l’aplicació del Pla 
Bolonya.  

El contingut d’aquest document va ser contrastat per sociòlegs  
i politòlegs col·legiats que exercien en diferents camps i àmbits de 
la professió, alhora que es van tenir en compte les dades procedents 
de la Borsa de Treball i de l’Observatori de la Professió del Col·legi 
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

dOCuMent aCtualitZat delS HOnOrariS PrOFeSSiOnalS 
de SOCiòleGS i POlitòleGS   

El Col·legi va dur a terme una exhaustiva tasca per adequar els hono-
raris professionals de sociòlegs i politòlegs a la conjuntura del mercat 
laboral actual. Aquest document va ser aprovat en Assemblea General
Ordinària del Col·legi el 2 de desembre de 2008.

L’objectiu d’aquest document és doble: d’una banda, mantenir  
informats a tots els nostres col·legiats i col·legiades sobre les  
retribucions econòmiques actualitzades per les tasques que des-
envolupen com a professionals i, de l’altre, copsar la valoració que 
en termes econòmics té la Sociologia i la Ciència Política dintre del 
mercat laboral. 

la PrOFeSSió, deFenSa i rePreSentaCió
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Tot seguit es relacionen algunes de les diferents al·legacions que 
el Col·legi ha dut a terme durant l’any 2008, en qualitat de res-
ponsable de vetllar i representar de la professió de politòleg/loga i 
sociòleg/loga. 

 Petició de revisió dirigida a l’alcalde de l’ajuntament de Barce-
lona, en relació a la convocatòria de 10 places de tècnic/a supe-
rior en Economia i Sociologia, on no s’incloïen les titulacions de 
Ciències Polítiques i Sociologia entre els requisits per accedir a la 
vacant. 

 Petició de revisió dirigida a l’alcalde de l’ajuntament de cano-
velles, en relació a la convocatòria d’un lloc de treball de tècnic/a 
d’Administració General, on no es contemplaven les titulacions 
de Ciències Polítiques i Sociologia entre els requisits per accedir 
a la plaça. 

 Petició de revisió dirigida al director general de la direcció ge-
neral de Policia, en relació a la convocatòria d’un lloc de treball 
de tècnic/a superior, on no s’incloïen les titulacions de Ciències 
Polítiques i Sociologia entre els requisits per accedir a la vacant. 

 Petició de revisió dirigida al president del consell comarcal de 
l’alt empordà, en relació a la convocatòria d’un lloc de treball de 
tècnic/a en participació ciutadana, on no es contemplava la titu-
lació de Ciències Polítiques i de l’Administració entre els requisits 
per accedir a la plaça. 

 Reunió mantinguda entre la degana del Col·legi, la Sra. Anna Pa-
rés, el secretari, el Sr. Jordi Pacheco, i el gerent, el Sr. Jordi Pu-
jol, amb la secretària d’administració i funció Pública, la Sra. 
Maria Teresa Aragonés, i la directora general de Funció Pública, 
la Sra. Leonor Alonso. Es va insistir, un cop més, en la necessi-
tat que l’Administració Pública tingui una especial cura en no 
deixar fora dels processos de convocatòria d’ocupació pública els 
i les professionals de la Ciència Política i la Sociologia. Aquesta 
reclamació ve precedida de la constatació per part del Col·legi 
de l’omissió dels nostres professionals d’algunes convocatòries 
públiques, on sociòlegs i politòlegs compleixen perfectament 
amb les competències i capacitats exigides pel lloc de treball. 
El Col·legi també va fer constar la necessitat de crear un àmbit 
específic d’ocupació pública per a politòlegs i sociòlegs.

 Petició de revisió dirigida al president del consell comarcal del 
Baix Llobregat, en relació a la convocatòria d’un lloc de treball 
de tècnic/a en immigració, on no es contemplava la titulació de 
Ciències Polítiques i de l’Administració entre els requisits per ac-
cedir a la plaça. 

	Petició de revisió dirigida a l’alcalde de l’ajuntament de sant 
Llorenç de savall, en relació a la convocatòria per la provisió 
d’un lloc de treball de tècnic/a de promoció econòmica, on no 
s’incloïen les titulacions de Ciències Polítiques i Sociologia entre 
els requisits per accedir a la vacant. 

la PrOFeSSió, deFenSa i rePreSentaCió
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Ajuntament de Badia del Vallès

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Cubelles

Ajuntament de Lleida

Ajuntament de Platja d’Aro

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Associació Barcelona per l’Acció Social

Associació Catalana de Sociologia

Ciutadans pel canvi

Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología de Castilla La Mancha

Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología de Madrid

Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología de Navarra

Consell Comarcal del Baix Empordà

Consell Comarcal de La Garrotxa  

Consell Comarcal d’Osona

Convergència Democràtica de Catalunya

 
 

Diputació de Barcelona

	 •	Àrea	d’Infraestructures,	Urbanisme	 
  i Habitatge
	 •	Àrea	d’Igualtat	i	Ciutadania
	 •	Àrea	de	Benestar	Social

Esquerra Republicana de Catalunya

Federació Espanyola de Sociologia

Fundació Carles Pi i Sunyer

Fundació CIDOB

Fundació Jaume Bofill

Fundació Privada per a la Promoció de 
l’Autoocupació de Catalunya

Generalitat de Catalunya

	 •	Conselleria	de	Governació	i	Administracions		
  Públiques
	 •	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	(SOC)
	 •	Direcció	General	de	la	Policia	
	 •	Departament	de	Justícia
	 •	Departament	d’Educació
	 •	Departament	de	Governació	 
  i Administracions Públiques
	 •	Departament	d’Interior,	Relacions	 
  Institucionals i Participació
	 •	Centre	d’Estudis	d’Opinió
	 •	Secretaria	de	Política	Lingüística

Grupo Tadel

Iniciativa per Catalunya-Verds

Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)

Institut d’Estudis Andorrans

Institut d’Estudis Catalans

LOCALRET

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

Partit dels Socialistes de Catalunya

Partip Popular de Catalunya

Patronat Catalunya-Món

Unió democràtica 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

la presència del Col·legi a les institucions

relaCiOnS inStituCiOnalS3
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4.1 Formació continuada. Comparativa anual

FOrMaCió4
387 386

465

 2006 2007 2008 

ANY 

eVoluciÓ hoReS lecTiVeS

227 235

321

 2006 2007 2008 

ANY 

eVoluciÓ iNScRiPcioNS AluMNeS
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Curs La tÈcnica de L’entrevista [16 hores]

Objectiu Conèixer el procés de la tècnica de l’entrevista en profunditat en les seves diferents fases de realització  
 i alhora reflexionar sobre aquest sistema d’anàlisi de la realitat.

dates de realització De l’11 de gener al 8 de febrer de 2008

docència ricard cayuela. Director de STAFF CONSULTANTS

Participants Col·legiats: 9 
 Estudiants: 1 
 Altres: 1

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

4.2 Formació continuada. Cursos
 
 inveStiGaCió SOCial

4 FOrMaCió

Curs la tÈCniCa delPHi [9 hores]

Objectiu Conèixer el funcionament dels aspectes de disseny, operativa de treball de camp i tractament de les dades    
 d’aquest mètode, i aplicar aquests coneixements a un cas concret.

dates de realització De l’11 al 18 de febrer de 2008

docència clara riba. Professora titular a la Universitat Pompeu Fabra

Participants Col·legiats: 4 
 Estudiants: 1 
 Altres: 3

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
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4 FOrMaCió

Curs la tÈCniCa delS GruPS de diSCuSSió [16 hores]

Objectiu Abordar la tècnica dels grups de discussió tant pel que fa als elements de disseny de la recerca  
 i del mostreig qualitatiu, com al disseny dels grups, les principals tècniques escenogràfiques  
 en la seva conducció, i els fonaments de la seva anàlisi posterior.

dates de realització De l’11 al 18 de febrer de 2008

docència clara riba. Professora titular a la Universitat Pompeu Fabra 
 Lluís saez. Investigador social i professor de Sociologia de la UAB, UOC i ESADE

Participants Col·legiats: 4 
 Estudiants: 1 
 Altres: 3

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

Curs anÀliSi eStadíStiCa BÀSiCa aMB SPSS [10 hores]

Objectiu Dominar els diversos procediments estadístics per tractar i preparar dades quantitatives per l’elaboració  
 de taules i de gràfics mitjançant l’ús de l’SPSS (Statistical Product and Service Solutions).

dates de realització Del 26 de març al 30 d’abril de 2008

docència Pedro López roldán. Professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 màrius domínguez. Professor del Departament de Sociologia i Anàlisi de les organitzacions  
 de la Universitat de Barcelona.

Participants Col·legiats: 5 
 Estudiants: - 
 Altres: -

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
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FOrMaCió4
Curs anÀliSi de textOS i COntinGutS [18 hores]

Objectiu Conèixer els fonaments teòrics i els instruments tècnics per dur a terme una anàlisi de continguts tant  
 en la seva vessant quantitativa com qualitativa. L’orientació del curs serà eminentment pràctica, centrada  
 en exemples reals d’investigació i en la utilització del programa Atlas/ti, específic per a l’anàlisi qualitativa.  
 El curs abordarà també algunes anàlisis que no es poden considerar estrictament com a tals però que  
 hi són properes i que, combinades, permeten enriquir i millorar els resultats de l’anàlisi contextual.

dates de realització Del 10 de juny a l’1 de juliol de 2008

docència joan miquel verd. Professor de sociologia a la UAB

Participants Col·legiats: 10 
 Estudiants: 1 
 Altres: 1

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

Curs tÈCniQueS QualitativeS d’inveStiGaCió SOCial: MetOdOlOGia i aPliCaCiOnS [18 hores]

Objectiu Conèixer les diferents tècniques qualitatives que s’utilitzen habitualment en la investigació social,  
 així com també saber identificar les tècniques més adients pels objectius plantejats i poder dissenyar  
 els instruments per tal d’aplicar-les.

dates de realització Del 7 al 23 d’octubre de 2008

docència claudia vallvé. Sociòloga i consultora

Participants Col·legiats: 6 
 Estudiants: - 
 Altres: 7

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
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4
Curs inveStiGaCió Per enQueSta [18 hores]

Objectiu Aprofundir en el coneixement de la metodologia de l’enquesta. El curs abordarà tant el procés global  
 de la recerca (objectius de la metodologia, interrelació amb altres metodologies, entitats que les posen  
 en marxa, qualitat del dissenys i l’execució, etc.) i en les característiques de disseny concretes de cada fase:    
 tipus d’enquesta, mostreig, formulacions, tipus de preguntes, ànalisi de la informació, etc.

dates de realització Del 28 d’octubre al 13 de novembre de 2008

docència montserrat martínez. Coordinadora de projectes a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
 anna torrijos. Tècnica d’investigació a la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Participants Col·legiats: 10 
 Estudiants: 1 
 Altres: 3

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

Curs iniCiaCió a l’SPSS [8 hores]

Objectiu 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

dates de realització Del 28 al 29 de novembre de 2008

docència Laura morató. Sociòloga, investigadora i docent

Participants Col·legiats: 13 
 Estudiants: - 
 Altres: 3

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

FOrMaCió
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4 FOrMaCió

Curs anÀliSi i traCtaMent de dadeS aMB SPSS [12 hores]

Objectiu Oferir uns coneixements complets i aprofundits d’estadística informàtica amb una orientació molt  
 aplicada i instrumental. El contingut del curs està destinat tant al tractament i preparació de dades  
 quantitatives per a l’anàlisi, com al coneixement de diversos procediments estadístics, d’elaboració de  
 taules i de gràfics destinats a l’anàlisi i la presentació d’informació mitjançant l’ús de l’SPSS. 

dates de realització Del 12 al 19 de desembre de 2008

docència Pedro López roldán. Professor de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona

Participants Col·legiats: 11 
 Estudiants: - 
 Altres: 6

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

Curs SeMinari de diSSenY de PrOJeCteS d’inveStiGaCió SOCial [3 hores]

Objectiu Dotar els assistents de les eines bàsiques per aprendre a dissenyar totes les fases d’un projecte  
 d’investigació social. Així, s’abordarà el plantejament del projecte, les diferents metodologies de treball,  
 la constitució de l’equip de treball, els terminis d’execució i l’elaboració del pressupost.  

dates de realització Del 2 al 4 de desembre de 2008

docència jordi Pujol. Sociòleg i gerent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Participants Col·legiats: 15 
 Estudiants: - 
 Altres: 1

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
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4
 GeStió de PrOJeCteS

Curs eineS PrÀCtiQueS Per a la GeStió de PrOJeCteS eurOPeuS (inclòs en el programa formatiu  
 de Gestió de Projectes europeus- 6ª edició) [36 hores]

Objectiu L’objectiu del curs és planificar, dissenyar i gestionar eficaçment projectes europeus a través de l’aplicació  
 pràctica dels coneixements i habilitats més importants per dur a terme projectes d’aquest tipus. 

dates de realització Del 25 de gener al 29 de febrer de 2008. Reeditat de l’6 de juny a l’11 de juliol de 2008

docència ana mar fernández. Investigadora a Sciences Po, Paris 
 josep rodríguez. Responsable d’Assessorament UE. Direcció de Relacions Internacionals  
 de la Diputació de Barcelona 
 mariona sanz.  Cap de programes europeus del CIDEM. Generalitat de Catalunya 
 albert sorrosal. Consultor expert en projectes europeus a DEX Europa 
 Xavier tiana. Expert en polítiques comunitàries i cooperació europea

Participants Col·legiats: 13 
 Estudiants: 7 
 Altres: 21

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
 IL3-Universitat de Barcelona

entitats col·laboradores Oficina a Barcelona del Parlament Europeu 
 Comissió Europea 
 Patronat Català Pro Europa 
 Institut Universitari d’Estudis Europeus 
 Associació Catalana de Municipis 
 Federació de Municipis de Catalunya

FOrMaCió
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FOrMaCió4
Curs PlaniFiCaCió i GeStió de PrOJeCteS [24 hores]

Objectiu Conèixer els elements imprescindibles per al disseny i planificació de projectes de qualsevol tipus i  
 aprofundir en les diferents tècniques de gestió i execució. Alhora s’utilitzaran les eines informàtiques  
 més avançades per millorar i facilitar aquest procés a través del programa informàtic MS Project.

dates de realització Edició Tarragona: de l’1 de febrer al 7 de març de 2008 
 Edicions Barcelona: del 19 de maig a l’11 de juny de 2008; del 12 de novembre al 10 de desembre de 2008

docència marc ambit. Consultor i formador

Participants Col·legiats: 24 
 Estudiants: 5 
 Altres:13

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Curs CaPtaCió de FOnS Per a la GeStió de PrOJeCteS [16 hores]

Objectiu L’objectiu general del curs és donar a conèixer les especificitats de les subvencions i del desenvolupament  
 de projectes finançats amb fons públics.

dates de realització Del 17 al 25 d’octubre de 2008

docència noemí moya. Politòloga i Responsable del Servei de Suport a la participació empresarial al 7è Programa  
 Marc Europeu de R+D d’ACC1Ó CIDEM|COPCA, Generalitat de Catalunya.

Participants Col·legiats: 8 
 Estudiants: 1 
 Altres:6

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
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FOrMaCió4
Curs QuÈ Cal COnÈixer aBanS de diSSenYar un PrOJeCte eurOPeu?  
 (inclòs en el programa formatiu de Gestió de Projectes europeus- 7ª edició) [36 hores]

Objectiu L’objectiu general del curs és 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.

dates de realització Del 31 d’octubre al 29 de novembre 2008

docència emma Baiges. Tècnica en Economia i Empresa de la Secretaria per la UE. Generalitat de Catalunya 
 alexander Heichlinger. Senior Lecturer & Project Leader. European Institute of Public Administration- 
 European Centre for the Regions (EIPA-ECR) 
 joan Luria. Subdirector general de Programació del Departament d’Economia i Finances 
 noemí moya. FP7 Business Suport Service Manager. International R+D+i Department. Business Innovation  
 Center. ACC1Ó  CIDEM|COPCA  
 Kontxi odriozola. Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 
 joan miquel Piqué. Adjunt a la Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
 josep maria ribot. Funcionari del Parlament Europeu. Administrador - Conseller del Director per a les  
 Relacions amb els Parlaments Nacionals. Direcció General de la Presidència. Parlament Europeu.  
 josep rodríguez. Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. 
 guillem rovira. Director d’Afers Institucionals i Polítiques de la UE. Secretaria per a la Unió Europea.  
 Generalitat de Catalunya 
 Beatriz sanz. Consultora en programes de cooperació internacional 
 Xavier tiana. Expert en polítiques comunitàries i cooperació europea

Participants Col·legiats: 6 
 Estudiants: 0 
 Altres:7

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
 IL3 - Universitat de Barcelona

entitats col·laboradores Oficina a Barcelona del Parlament Europeu 
 Comissió Europea 
 Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya 
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4
Curs intrOduCCió al deSenvOluPaMent eCOnòMiC lOCal [52 hores]

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

dates de realització Del 29 de febrer al 18 d’abril de 2008

Coordinació alfons muñoz. Assessor en desenvolupament local del COLPIS 
 joan Botella. Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència andrés andrés. Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica, Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 josep capellà. Consultor expert en turisme 
 antoni carreño. Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Ajuntament de Cunit 
 carolina enrich. Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, Ajuntament d’Argentona 
 Luz fernández. Tècnica Responsable de la Incubadora Tecnològica de l’Institut Muncipal de Promoció  
 Econòmica de Mataró (IMPEM), Ajuntament de Mataró 
 esperanza fombella. Directora de Formació i Millora Competencial a Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona 
 esther garcia. Coordinadora de l’Àrea de Serveis Personals i Tècnica d’Inserció Laboral, Ajuntament d’Argentona 
 mateo Hernando. Responsable de programes de Desenvolupament Local del Servei d’Ocupació de Catalunya 
 antoni niubó. Consultor expert en planificació estratègica 
 francisco ramos. Assessor de direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
 Lluís rodríguez. Subdirector General de Programes d’Autoempresa, Generalitat de Catalunya 
 Xavier tiana. Expert en polítiques comunitàries i cooperació europea

Participants Col·legiats: 5 
 Estudiants: 2 
 Altres:18

entitat organitzadores Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
 Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona

entitats col·laboradores Servei d’Ocupació de Catalunya

 deSenvOluPaMent lOCal

FOrMaCió
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FOrMaCió4
Curs PartiCiPaCió Ciutadana en l’urBaniSMe MuniCiPal [18 hores]

Objectiu Donar a conèixer els elements bàsics de la participació ciutadana per tal que puguin ser desenvolupats en l’àmbit  
 professional, i aprofundir en l’experiència concreta del foment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’urbanisme.

dates de realització Del 25 de febrer al 10 de març de 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència marc majós i Begoña oltra. Membres d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries

Participants Col·legiats: 5 
 Estudiants: 1 
 Altres: 3

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

 PartiCiPaCió Ciutadana 
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FOrMaCió4
Curs PlanS d’iGualtat d’OPOrtunitatS a l’ÀMBit lOCal. MarC leGal i deSenvOluPaMent [21 hores]

Objectiu Conèixer el marc legal i conceptual de les polítiques d’igualtat d’oportunitats, així com també la metodologia  
 per dissenyar i desenvolupar aquests plans d’igualtat a l’àmbit local.

dates de realització Del 25  de novembre al 16 de desembre  de 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència noèlia Bail. Politòloga i jurista

Participants Col·legiats: 9 
 Estudiants: - 
 Altres: 3

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

 GÈnere i iGualtat 
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FOrMaCió4
Curs intrOduCCió a la MediaCió i la GeStió alternativa de reSOluCió de COnFliCteS  [20 hores]

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

dates de realització Del 5 al 28 de febrer 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència alba castellví i sandra escapa, sociòlogues i mediadores a AMIC

Participants Col·legiats: 7 
 Estudiants: 2 
 Altres: 8

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

 MediaCió i reSOluCió de COnFliCteS
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FOrMaCió4
Curs GeStió MuniCiPal de la diverSitat - ediCió tarraGOna - [16 hores]

Objectiu Facilitar eines conceptuals i de reflexió per comprendre el fenomen migratori a Catalunya. Alhora, es desenvolupen   
 també habilitats professionals per a la seva gestió i es donen a conèixer iniciatives positives de la gestió  
 de la diversitat en l’àmbit local.

dates de realització Del 9 al 30 de maig de 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència Xavier casademont. Responsable de Ciutadania i Immigració del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa

Participants Col·legiats:  4 
 Estudiants: - 
 Altres: 4

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

 iMMiGraCió i Ciutadania
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4
Curs SeMinari d’exCel avanÇat [8 hores]

Objectiu Presentar les possibilitats i potencialitats del programa Excel de Microsoft Office per a la seva aplicació  
 en les tasques que els assistents al curs realitzen habitualment en els seus àmbits professionals.

dates de realització Del 15 al 22 de febrer de 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència jaume domingo. Consultor informàtic

Participants Col·legiats:  8 
 Estudiants: 4 
 Altres: -

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Curs SeMinari d’aCCeSS aPliCat a la inveStiGaCió SOCial [12 hores]

Objectiu Presentar les possibilitats i potencialitats del programa Access de Microsoft Office per a la seva aplicació en  
 les tasques que es realitzen habitualment en l’àmbits professionals.

dates de realització De l’11 al 25 d’abril de 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència teo mellén. Sociòleg i investigador social

Participants Col·legiats:  6 
 Estudiants: 2 
 Altres: 1

entitat organitzadora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

 HaBilitatS PrOFeSSiOnalS

FOrMaCió
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FOrMaCió

4.3 Formació subvencionada

4
Curs tÈCniCa en COnSuM [234 hores]

Objectiu Conèixer els principals aspectes que afecten el comportament del consumidor, així com les tècniques  
 que s’utilitzen per estudiar-lo i adaptar posteriorment les conclusions trobades en la pràctica professional  
 del màrqueting. 

dates de realització Del 26 de novembre al 20 de febrer de 2008

Coordinació Laia sera. Tècnica de formació del COLPIS

docència eduardo Pastor. Investigador social especialitzat en investigació de mercats 
 montserrat martínez. Sociòloga i investigadora social 
 maria Lluïsa solé. Professora d’ìnvestigació de mercats de la Universitat de Barcelona 
 maite marin. Antropòloga i experta en gènere 
 mar sànchez-carrion. Orientadora professional 
 carles carrera. Tècnic de prevenció de riscos laborals a GESEME

Participants 15

entitat finançadora Servei d’Ocupació de Catalunya, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i Fons Social Europeu

Programa Accions formatives vinculades al Catàleg de Qualificació Professional
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FOrMaCió4
4.4 Formació de tercer cicle

Curs MÀSter de tÈCniQueS d’inveStiGaCió SOCial aPliCada [tiSa] 6ª edició

Objectiu Oferir uns estudis especialitzats de tercer cicle destinats al coneixement i 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   
 aplicada i de professionalització.

dates de realització Novembre 2008-Novembre 2010

Coordinació màrius domínguez. Professor de Sociologia la Universitat de Barcelona 
 Pedro López. Professor de Sociologia la Universitat Autònoma de Barcelona 
 vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

Participants 19

entitat organitzadora Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona 
 Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Curs MÀSter en MediaCió en OrGanitZaCiOnS de Salut. COnSultOria en GeStió de COnFliCteS

Objectiu Adquirir habilitats mediadores i tècniques específiques en gestió de conflictes per intervenir en conflictes  
 organitzacionals.

dates de realització Novembre 2008-Novembre 2010

Coordinació gloria novel martí. Mediadora. Politòloga. Infermera psiquiàtrica. Professora Titular de l’Escola d’infermeria  
 de la Universitat de Barcelona. Consultora internacional en negociació i mediació.

entitat organitzadora IL3 - Universitat de Barcelona

entitat col·laboradora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
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FOrMaCió4
Curs MÀSter en GeStió i reSOluCió de COnFliCteS: MediaCió

Objectiu Capacitar per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris.

dates de realització Octubre 2008-Octubre 2010

Coordinació salvador Puntes

entitat organitzadora IL3 - Universitat de Barcelona

entitat col·laboradora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Curs MÀSter interuniverSitari en JOventut i SOCietat (OFiCial)

Objectiu Consolidar una oferta formativa permanent en l’àmbit de la recerca, la intervenció i les polítiques  
 públiques en joventut.

dates de realització Octubre 2008-Octubre 2010

Coordinació Pere soler. Universitat de Girona

entitat organitzadora Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona 
 Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona 
 Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida 
 Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra 
 Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili

entitat membre  Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
del consell assessor 
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FOrMaCió4
Curs CurS d’eSPeCialitZaCió en POlítiQueS lOCalS de JOventut 

Objectiu Facilitar coneixements i recursos de tota mena per a la construcció, execució, seguiment i avaluació  
 de polítiques integrals de joventut.

dates de realització De gener al juny de 2008

Coordinació marta ortoneda. Tècnica de suport metodològic a la Coordinació Territorial de Tarragona de l’Agència Catalana  
 de la Joventut 
 manuel cortés. Tècnic informador juvenil de l’Ajuntament de Martorell 
 marta Bravo. Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Badalona

entitat organitzadora Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut

entitat col·laboradora Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
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4.5 Formació a mida

FOrMaCió4
Curs tÈCniQueS d’inveStiGaCió Qualitativa [24 HOreS]

Objectiu Conèixer les tècniques d’investigació social qualitatives més importants i el tractament  
 i l’anàlisi de textos i continguts.

dates de realització De l’1 al 15 de febrer de 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència Lluís sàez. Investigador social i professor de Sociologia a la UAB, UOC i ESADE 
 elisabeth tejero / Laura torrabadella. Col·lectiu d’Estudis Biogràfics 
 clara riba. Professora de Ciència Política a la UPF 
 joan miquel verd. Professor de Sociologia a la UAB

entitat col·laboradora Centre de Recerca Sociològica (Institut d’Estudis Andorrans)

Curs PrOGraMa FOrMatiu adreÇat al PerSOnal tÈCniC de treBall alS BarriS [145 hores]

Objectiu Millorar les competències i habilitats dels professionals que intervenen en el projecte de Treball als Barris  
 per desenvolupar amb major eficàcia les seves funcions i tasques.

dates de realització Març-Desembre 2008

Coordinació alfons Muñoz. Assessor en desenvolupament local del COLPIS  
 vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS
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FOrMaCió4
docència Jose adelantado. Doctor en Sociologia i Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 Marc ambit. Consultor i formador 
 jordi Borja. Sociòleg i urbanista 
 joan Botella. Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 ramon Botey. Cap de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris 
 joaquim Brugué. Catedràtic de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona 
 antoni carreño. Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Cunit 
 màrius domínguez. Professor del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona 
 mirela fiori. Arquitecta urbanista i coordinadora del postgrau de Gestió de la ciutat de la Universitat Oberta de Catalunya 
 Xavier godàs. Doctor en Sociologia i Cap del Gabinet de la Segona Tinència d’Alcaldia d’Acció Social i Ciutadania de 
 l’Ajuntament de Barcelona 
 mateo Hernando. Responsable de programes de desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya 
 andreu Lope. Professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 marc majós. Llicenciat en Ciències Polítiques i consultor d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries  
 isabel martínez. Psicòloga organitzacional 
 maria jesús mier. Subdirectora General d’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya  
 antoni niubó. Consultor especialitzat en planificació estratègica 
 arcadi oliveres. Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i President de Justícia i Pau 
 miguel Pajares. Membre del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social de la Universitat de Barcelona 
 josep Panisello. Gerent del Servei de Promoció Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona 
 sònia Parella. Professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona  
 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 
 sònia ruiz. Directora del Pla d’Igualtat de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Home-Dona  
 de la Diputació de Barcelona 
 Lluís sàez. Investigador social i professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona,  
 Universitat Oberta de Catalunya i ESADE 
 montse simó. Professora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona 
 juan ignacio soto del valle. Secretari General de la Diputació de Girona i president del Col·legi de Secretaris,  
 Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona  
 maite ventura. Adjunta de Direcció del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció  
 de les persones amb dependències (PRODEP). Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 
 javier Wilheim. Director del Centre de Mediació Social de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

entitat demandant Servei d’Ocupació de Catalunya

 Curs: PrOGraMa FOrMatiu adreÇat al PerSOnal tÈCniC de treBall alS BarriS [145 hores]
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FOrMaCió4
Curs ideeS MadureS [152 hores]

Objectiu Facilitar el procés d’autoocupació de persones emprenedores majors de 40 anys a la ciutat de Barcelona

dates de realització Del 25 de març al 19 de juny de 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència miquel gutiérrez. Tècnic del Servei a Empreses i Emprenedors de CORESSA. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 Xavier vicente. Assessor laboral, fiscal i comptable 
 daniel vilà.  Sociòleg i tècnic del Servei d’Integració Socio-Laboral de la Diputació de Barcelona 
 isabel martínez. Psicòloga organitzacional 
 maria Lluïsa solé. Professora d’investigació de mercats de la Universitat de Barcelona

entitat demandant Barcelona Activa

Curs MÈtOdeS Per avaluar leS exPeCtativeS delS PaCientS  (dins del Diploma de Postgrau en Metodologia   
 d’avaluació i millora de la qualitat assistencial) [2 hores]

Objectiu Conèixer la tècnica dels grups focals de discussió i les seves principals característiques

dates de realització 18 d’abril de 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència claudia vallvé. Sociòloga i consultora

entitat demandant Instituto Universitario Avedis Donabedian (UAB)

Curs HaBilitatS PrOFeSSiOnalS [54 hores]

Objectiu Desenvolupar i entrenar habilitats professionals que facilitin i millorin les tasques que diàriament desenvolupa  
 el personal directiu i tècnic de LOCALRET.

dates de realització Del 9 de maig al 21 de novembre de 2008

Coordinació vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència isabel martínez. Psicòloga organitzacional

entitat demandant LOCALRET
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4
Curs eineS de l’adMiniStraCió lOCal Pel deSenvOluPaMent del territOri [52 hores]

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

dates de realització Del 6 de juny al 4 de juliol de 2008

Coordinació alfons muñoz.  Assessor en desenvolupament local del COLPIS 
 vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència josep capellà. Consultor expert en desenvolupament turístic 
 antoni carreño. Cap Tècnic de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç. Ajuntament de Cunit 
 mateo Hernando. Responsable de programes de Desenvolupament Local. Servei d’Ocupació de Catalunya 
 andreu Lope. Membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball –QUIT-. Universitat 
 Autònoma de Barcelona 
 antoni niubó. Consultor especialitzat en planificació estratègica 
 josep Panisello. Gerent de SPM Ulldecona Activa. Ajuntament d’Ulldecona 
 Betlem Parés. Gerent de l’Institut de Desenvolupament de l’Erm. Ajuntament de Manlleu 
 francisco ramos. Assessor de direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
 Xavier tiana. Expert en polítiques comunitàries i cooperació europea

entitat demandant Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya  
 Acció desenvolupada en el marc del Pacte Territorial per l’Ocupació de les Terres de Lleida (subvencionat pel Servei 
 d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu). Amb el patrocini del Patronat de Promoció Econòmica  
 de la Diputació de Lleida.

FOrMaCió
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4 FOrMaCió

Curs aGent de deSenvOluPaMent turíStiC [269 hores]

Objectiu Planificar i desenvolupar projectes en matèria turística en funció de les potencialitats d’un territori

dates de realització Del 13 d’octubre de 2008 al 27 de gener de 2009 

Coordinació  vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència josep capellà. Consultor expert en desenvolupament turístic 
 miquel gutiérrez. Tècnic del Servei a Empreses i Emprenedors de CORESSA. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 noemí moya. Politòloga i responsable del Servei de Suport a la participació empresarial al 7è Programa  
 Marc Europeu de R+D d’ACC1Ó CIDEM|COPCA, Generalitat de Catalunya 
 antoni niubó. Consultor expert en planificació estratègica 
 jordi royo. Director de màrqueting 
 rut sánchez. Advocada a Bellvehí Advocats 
 daniel vilà.  Sociòleg i tècnic del Servei d’Integració Socio-Laboral de la Diputació de Barcelona

entitat demandant Barcelona Activa

Curs CreaCió i GeStió d’eMPreSeS: autOOCuPaCió [160 hores]

Objectiu Facilitar el procés d’autoocupació de persones emprenedores aturades a la ciutat de Barcelona

dates de realització Del 25 de novembre de 2008 al 19 de febrer de 2009

Coordinació  vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència miquel gutiérrez. Tècnic del Servei a Empreses i Emprenedors de CORESSA. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 Xavier vicente. Assessor laboral, fiscal i comptable 
 daniel vilà.  Sociòleg i tècnic del Servei d’Integració Socio-Laboral de la Diputació de Barcelona 
 Pilar romero. Tècnica assessora de l’àrea laboral i mercantil a Promoció Econòmica de Cornellà 
 isabel martínez. Psicòloga organitzacional 
 maria Lluïsa solé. Professora de la Universitat de Barcelona

entitat demandant Barcelona Activa
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FOrMaCiÖ4
Curs tÈCniQueS d’entreviSta SOCial [14 hores]

Objectiu Identificar els diferents tipus d’entrevista per la seva finalitat i la seva estructuració

dates de realització Desembre 2008

Coordinació  vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

docència claudia vallvé. Sociòloga i consultora

entitat demandant Axioma Desarrollo de Capital Humano
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FOrMaCió4
4.6 altres activitats formatives

ativitat PrOJeCte de CreaCió de l’eSCOla de FOrMaCió POlitÈia

Objectiu Establir un programa permanent d’activitats anuals que esdevingui finalment en una escola de formació política  
 contínua adreçada a la ciutadania en general, col·lectius específics (joves, gent gran, immigrants), i altres membres  
 i/o simpatitzants de la Lliga i altres entitats afins.

dates de realització Desembre 2008

Coordinació  vanessa maxé. Cap de formació del COLPIS

entitat demandant Lliga dels Drets dels Pobles

ativitat COM Fer un eStudi de MerCat (Càpsula Crea en el marc del dia de l’emprenedor)

Objectiu Conèixer les tècniques d’investigació més adequades per recollir dades que ajudin a comprendre el mercat  
 i millorar un servei o producte.

dates de realització 27 de maig de 2008

Coordinació Maria lluïsa Solé. Professora titular de la Universitat de Barcelona

entitat organitzadora Barcelona Activa

ativitat eSPai aSSeSSOra’t (en el marc del dia de l’emprenedor)

Objectiu Assessorar individualment als emprenedors/res interessats en el disseny del pla de mercat dels seus projectes    
 d’autoocupació. 

dates de realització 27 i 28 de maig de 2008

assessors maria Lluïsa solé.  Professora titular de la Universitat de Barcelona 
 eduardo Pastor. Sociòleg

entitat organitzadora Barcelona Activa
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5.1 les ofertes laborals

Servei BOrSa de treBall5
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Servei BOrSa de treBall5
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Servei BOrSa de treBall5
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Servei BOrSa de treBall5
5.2 les orientacions laborals
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El 23 de desembre de 2008 el Col·legi va estrenar 
un nou web. Però no va ser una estrena només del 
Col·legi i dels seus membres, sinó de totes aquelles 
persones que sovint consulten www.colpis.cat per 
estar informats de l’actualitat de la Sociologia i la 
Ciència Política. 

El nou aplicatiu presenta nou disseny i tota una 
sèrie de funcionalitats que fan d’ell una eina 
fàcil, ràpida i molt funcional tant per a l’equip de 
treball del Col·legi com per als nostres col·legiats i 
col·legiades.

L’objectiu de crear el nou web del Col·legi va 
respondre a la necessitat de renovar no tan sols el 
disseny i la pròpia imatge sinó, sobretot, de crear 
un espai d’interacció entre l’entitat i els nostres 
col·legiats i col·legiades, així com amb la resta de la 
societat interessada en les Ciències Socials.

6.1 el web www.colpis.cat

elS MitJanS de COMuniCaCió del COl·leGi6
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6.2 la revista: 

elS MitJanS de COMuniCaCió del COl·leGi6
“dones líders” 
ÀMBitS 38, Hivern 2008 

 
En una realitat política en continu moviment en què la presència de la dona en els alts comandaments comença 
a esdevenir un fenomen habitual, la nostra revista Àmbits de Política i Societat ha volgut dedicar el seu mono-
gràfic a aquelles dones líders que governen, o poden arribar a governar, els seus països. Hillary Clinton, Angela 
Merkel, Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner o la pròpia Maria Teresa Fernández de la Vega són 
alguns clars exemples actuals. 

Però, quin tipus de lideratge exerceixen? En què difereix del mandat d’un home? Fins a on arriba el grau d’igualtat 
entre gèneres? Quins són els condicionants amb què es troben altres dones en països on la democràcia no és el 
sistema regent? A totes aquestes preguntes i a moltes altres hem volgut donar resposta des d’aquestes pàgines, 
de la mà d’expertes amb una dilatada trajectòria professional. L’entrevista central està dedicada a Rosa María 
Peris, directora de l’Instituto de la Mujer, qui ha aportat alguns perquès de la diferència salarial, de la desigualtat 
en la conciliació de la vida familiar i laboral o de l’imparable augment de la xifra de dones víctimes de la violència 
domèstica. 

Aquest número també inclou una entrevista al prestigiós sociòleg nord-americà Peter Berger, un dels pocs ex-
perts en sociologia de la religió. A més, la Pàgina d’Actualitat acull un interessant article sobre sociologia i polí-
tica, de Marina Subirats, a més d’altres temes com ara els drets humans, la nova Llei de serveis socials o un text 
sobre la figura del darrer Premi Príncep d’Astúries de les Ciències Socials, Ralph Dahrendorf.
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elS MitJanS de COMuniCaCió del COl·leGi6
“democràcia i drets humans al Mediterrani” 
ÀMBitS 39, eStiu 2008 

 
La nostra revista Àmbits de Política i Societat s’acosta en aquest nou número a la complexa malla de cultures, 
religions i sistemes polítics que conformen els països de la conca del Mediterrani. La convivència dels diversos 
models d’Estat de cadascun dels països que formen part d’aquest “mar enmig de les terres” ens ha dut a qües-
tionar-nos sobre el desenvolupament de la democràcia i dels drets humans en aquesta zona de la qual nosaltres 
en som una part important.

Els nostres articulistes, experts nacionals i internacionals en l’àrea mediterrània, han analitzat el paper que  
desenvolupen actors externs com els Estats Units d’Amèrica o la Unió Europea en la promoció de la democràcia i 
els drets humans, han debatut sobre l’aplicació de la democràcia al món àrab i ens han parlat sobre dos exemples 
molt presents en l’agenda dels mitjans de comunicació, per les seves respectives conjuntures actuals: Turquia i 
Líban.

A l’entrevista hem tingut l’oportunitat de conèixer la història i perspectives del Mediterrani amb l’expert en 
Relacions Internacionals i Orient Mitjà, Fred Halliday, professor de recerca ICREA a l’Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI).

Alhora, un cop més hem comptat amb la valuosa aportació dels nostres col·legiats i col·legiades per a la secció 
Pàgina d’Actualitat, on la cooperació internacional i la defensa dels drets humans sobresurten en el sumari que 
us presentem en aquest número.
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6 elS MitJanS de COMuniCaCió del COl·leGi

“d’esquenes a la política?”
ÀMBitS 40, tardOr 2008 

 
El mes de maig de 2008 es va publicar l’informe “Actituds polítiques i comportament electoral a Catalunya: 
materials per a un debat social”, elaborat per diverses universitats i entitats catalanes, sota la coordinació del 
catedràtic en Ciències Polítiques i de l’Administració, Josep Maria Vallès.

Amb aquest número de la revista Àmbits hem volgut analitzar les conclusions extretes a partir d’aquest informe, 
amb l’aportació de Marc Rius, director general del departament de Participació Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya, i de Salvador Cardús, sociòleg i periodista. Analitzem doncs l’estat actual de la participació dels cata-
lans en la vida política i la salud de la nostra democràcia.

L’espai de la nostra entrevista es va reservar al coordinador de l’informe, Josep Maria Vallès, amb qui parlem de 
l’elaboració d’aquest estudi així com de les seves pròpies conclusions com a politòleg, ex polític i expert en la 
matèria. 

A la nostra Pàgina d’Actualitat, interessants articles sobre Dubai, el paper mitjancer d’Andorra o les darreres 
eleccions a Macedònia, entre d’altres.  
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Tots els dilluns, dimecres i divendres el Col·legi envia un butlletí informatiu 
als seus col·legiats i col·legiades, amb tres seccions diferenciades:

	notÍcies internes
 Són aquelles notícies relacionades amb el Col·legi, a través de les quals els 

nostres membres estan informats de les activitats, accions, comunicats, 
convocatòries i altres qüestions relacionades amb el desenvolupament 
de la tasca diària del Col·legi.

	ofertes LaBoraLs
 Espai on es manté contínuament actualitzat el servei de la Borsa de Treball 

del Col·legi, amb la publicació de les darreres ofertes laborals gestionades 
per la nostra entitat. 

	notÍcies eXternes
 Són totes aquelles relacionades amb activitats i recursos relacionats amb 

el nostre sector, així com d’altres d’interès cultural. 

6.3 els butlletins del Col·legi

6 elS MitJanS de COMuniCaCió del COl·leGi

Dimarts, 23 de desembre de 2008 
 

 

 Si teniu qualsevol problema per visualitzar aquest document, també el podeu consultar des d’aquí 

Col!legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

 
INFORMACIÓ INTERNA 

 
 
! EL COL!LEGI TANCARÀ PER LES VACANCES DE NADAL    
 
Us informem a tots i a totes que el Col!legi romandrà tancat del 24/12/08 al 06/01/09, ambdós inclosos, amb motiu de les 
festes de Nadal. A partir del 7/01/2009 reprendrem el nostre horari habitual. 
 
D’altra banda, avui dimarts 23 de desembre el nostre horari serà de 9 a 15h. 
 
Aprofitem aquestes línies per a desitjar-vos unes bones festes i un feliç 2009. 
 
 
! EL COL!LEGI ESTRENA NOU WEB   
 
Com molts de vosaltres ja haureu pogut comprovar, el Col!legi ha estrenat un nou web. El nou aplicatiu, que manté el domini 
www.colpis.cat, presenta nou disseny i tota una sèrie de funcionalitats que fan d’ell una eina fàcil, ràpida i molt funcional 
per a tots vosaltres. 
 
Entre aquestes novetats, es troben l’apartat del Menú dels col!legiat/da. Des d’ell podreu consultar i modificar les vostres dades 
personals i la vostra contrasenya d’accés (Àrea Personal), introduir i actualitzar el vostre currículum, sol!licitar orientacions 
laborals i inscriure-us a les ofertes laborals que us interessin (Àrea Professional) i consultar els butlletins electrònics (Els meus 
butlletins). Podreu accedir a aquest menú amb el mateix usuari i contrasenya que teníeu fins ara. 
 
Alhora també s’ha millorat l’accessibilitat, ja que el nou web serà accessible des de qualsevol navegador.  
 
L’objectiu de crear el nou web del Col!legi respon a la necessitat de renovar no tan sols el disseny i la pròpia imatge sinó, sobretot, 
de crear un espai d’interacció entre l’entitat i els nostres col!legiats i col!legiades, oferint-vos la possibilitat de realitzar gestions on 
line que fins ara no existien, mitjançant una eina àgil i de fàcil ús per a tots. 
 
Esperem que aquest nou web resulti de la vostra satisfacció. Des del Col!legi continuarem treballant en els seus continguts i 
perquè el procés d’implementació del mateix sigui el més eficient possible.  
 
 
! COM FUNCIONA LA BORSA DE TREBALL AL NOU WEB? 
 
A través del nou web podreu consultar totes les ofertes laborals vigents així com inscriure-us a aquelles que us 
interessin.  
 
Podreu realitzar aquestes gestions des del Menú del col!legiat/da, al qual podreu accedir mitjançant el mateix usuari i 
contrasenya que teniu fins ara (aquesta última la podreu modificar des de la vostra Àrea Personal del mateix menú). Tota la 
informació relativa a Borsa de Treball i Orientacions Laborals la trobareu a l’Àrea Professional del menú esmentat. 
Aquests són els passos a seguir. 
 
1. INTRODUIR I ACTUALITZAR EL VOSTRE CURRÍCULUM VITAE 
 

ÀREA PROFESSIONAL > EL MEU CURRÍCULUM > ACTUALITZAR EL MEU CURRÍCULUM 
 
En aquest apartat podreu penjar la vostra foto i disposeu de diversos apartats on emplenar les vostres Dades personals, 
Estudis, Experiència Professional, Altres coneixements i Altres dades d’interès. Alhora, podreu modificar el vostre currículum 
tantes vegades com sigui necessari, mantenint-lo per tant contínuament actualitzat. Tanmateix us el podreu descarregar 
mitjançant un document en format PDF. 
 

2. CONSULTAR LES OFERTES VIGENTS 
 

ÀREA PROFESSIONAL > SERVEI D’OCUPACIÓ COLPIS > CONSULTA LES OFERTES VIGENTS  
 
En aquest apartat trobareu totes les ofertes laborals en vigor gestionades pel Col!legi. Clickant sobre el títol de cadascuna 
d’elles accedireu al detall específic de l’oferta i us podreu inscriure si és del vostre interès. Automàticament, previ missatge 
de confirmació, el vostre Currículum serà enviat a l’adreça electrònica facilitada per l’empresa, entitat o institució sol!licitant. 
En d’altres ocasions però, en el moment d’inscriure-us a l’oferta, se us redireccionarà a un link o document amb les bases o  
la convocatòria de l’oferta, per tal que disposeu d’una informació més completa, sobretot en el cas de les places ofertades 
per l’Administració Pública.  
 
En el moment en què us hagueu inscrit a una oferta laboral, serà la pròpia empresa que oferta la plaça qui es posi en 
contacte amb vosaltres, excepte en el cas que sigui el Col!legi qui s’encarregui del procés de selecció. 
 

3. SOL!LICITAR UNA ORIENTACIÓ LABORAL 
 

ÀREA PROFESSIONAL > SERVEI D’OCUPACIÓ COLPIS > ORIENTACIONS LABORALS  
 
A partir d’ara podreu sol!licitar On Line una Orientació Laboral amb el Col!legi. Només cal que empleneu el petit formulari que 
trobareu en aquest apartat amb les vostres dades i la vostra disponibilitat, i ens posarem en contacte amb vosaltres per fixar 
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7
elS col·legiATS/DeS AlS MiTJANS
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leS aCtivitatS al COl·leGi8
15.02.2008

COnFerÈnCia de JOan ridaO, SeCretari General 
d’eSQuerra rePuBliCana de CatalunYa

Joan Ridao, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya i cap 
de llista d’aquest partit a les eleccions generals del 9 de març de 
2008, va oferir una conferència al Col·legi sota el títol “Culminar 
la transició. Regeneració democràtica i plurinacionalitat”.  
Aquesta xerrada estava emmarcada dins el cicle de conferències 
organitzat pel Col·legi, en què es van convidar els representants 
polítics dels diferents partits catalans amb representació parla-
mentària. 

18.02.2008

COnFerÈnCia d’eliSenda Malaret, del Partit delS 
SOCialiSteS de CatalunYa

El cicle de conferències organitzat pel Col·legi, on es va convidar 
a tots els representants polítics dels diferents partits catalans 
amb representació parlamentària, va acollir també Elisenda Ma-
laret, quarta de la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
Malaret ens va transmetre els compromisos de la seva formació 
política enfront les eleccions generals del dia 9 de març.

Aquestes conferències es troben emmarcades dins el cicle de conferències on el Col·legi va convidar tots els candidats polítics dels diferents partits 
catalans amb representació parlamèntaria, amb motiu de la celebració de les eleccions generals del 9 de març de 2008. Alguns d’ells no van poder 
assistir. En aquesta memòria mostrem els que sí van col·laborar amb aquest cicle.



el COl·leGi alS MitJanS de COMuniCaCió

memÒria2008 I 47

8

20.02.2008

PreSentaCió de la llei de SOCietatS PrOFeSSiOnalS 
i de la llei de COntraCteS del SeCtOr PÚBliC

El Col·legi va acollir la presentació de dues noves lleis que afec-
ten a les professions de politòleg/loga i sociòleg/loga. Es tracta 
de la Llei de Societats Professionals i de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.
Durant la jornada, a càrrec de Ricard Cabanes, soci del Bufet 
Casanovas, i d’Anna Parés, degana del Col·legi, es van exposar 
els continguts més rellevants d’ambdues lleis així com aquestes 
afecten a l’exercici professional del nostre col·lectiu.

21.02.2008

el COl·leGi PartiCiPa en la ii Fira d’OCuPaCió laBOral 
OrGanitZada Per la univerSitat de BarCelOna

El Col·legi va ser un dels participants en la segona edició de la 
Fira d’Ocupació Laboral, que va tenir lloc a la Facultat de Dret de 
la Universitat de Barcelona, organitzada per la Borsa de Treball i 
Pràctiques de la mateixa.  
Durant la jornada es va informar a tots els estudiants de Cièn-
cies Polítiques i de l’Adminitració sobre les possibilitats laborals 
que ofereix el Col·legi, així com de la resta de serveis proporcio-
nats per la nostra entitat.
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13.03.2008

taula rOdOna: anÀliSi de reSultatS de leS eleCCiOnS GeneralS del 9 
de MarÇ de 2008  

El Col·legi i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials van reunir a quatre grans 
experts en la matèria. Carles Castro, periodista actualment de La Vanguardia i 
professor a la Universitat Pompeu Fabra; Manuel Milián, també periodista i pro-
fessor a la Universidad Francisco de Vitoria i ex diputat per Barcelona del Partit 
Popular durant tres legislatures, i Julián Santamaría, catedràtic de Ciència Política 
i de l’Administració a la Universidad Complutense de Madrid. La taula va ser mo-
derada per Jordi Capo, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració i director 
del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Bar-
celona.
Un centenar de persones van assistir a aquesta taula rodona on, més enllà 
d’analitzar les dades quantitatives d’aquests comicis, es va aprofundir en les cau-
ses i les conseqüències dels resultats obtinguts per uns i altres, especialment en el 
cas dels dos grans partits, PSOE i PP.

12.03.2008

SOPar tertÚlia aMB la COnSellera  
de JuStíCia, la Sra. MOntSerrat tura

El Col·legi va celebrar el desè dels seus sopars ter-
túlia amb un representant polític català i, en aquest 
cas, el primer amb una dona, la Consellera de Justícia, 
Montserrat Tura. 
Metgessa i cirurgiana de professió, alcaldessa de Mollet 
del Vallès durant sis anys i Consellera del departament 
d’Interior fins el passat 2006, Montserrat Tura ens va 
parlar de la seva trajectòria professional i política, en 
un sopar on van assistir una vintena de persones, entre 
col·legiats, i acompanyants, i on també vam comptar 
amb la presència de Pascual Ortuño, director general de 
Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. 
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03.04.2008

SOPar tertÚlia aMB el COnSeller d’eduCaCió,  
el Sr. erneSt MaraGall  

El segon sopar-tertúlia de l’any va tenir lloc amb el Conseller 
Ernest Maragall, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aques-
ta va esdevenir una trobada on es va parlar de federalisme, del 
model d’Estat, de l’Administració Pública catalana, de la relació 
Catalunya-govern central, de la ciutat de Barcelona i d’educació. 
Al sopar van assistir una vintena de col·legiats i col·legiades.

03.04.2008

nOu Carnet COl·leGial aMB el BanC de SaBadell

El Col·legi i el Banc de Sabadell van signar l’acord mitjançant 
el qual es va crear el nou carnet col·legial. El nou carnet manté 
els mateixos avantatges que el Col·legi ha posat sempre a dis-
posició dels seus membres, però gaudeix d’un nou disseny amb 
una imatge dinàmica i moderna. Una altra de les novetats és la 
possibilitat d’obtenir un Carnet-VISA del Col·legi.
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08.05.2008

COnFerÈnCia: “eurOPa en COnStruCCió. traCtat  
de liSBOa 

Josep Maria Ribot, conseller del Director del Gabinet de 
Relacions amb els Parlaments Nacionals al Parlament Europeu 
i amb més de 15 anys de trajectòria en institucions europees, 
va oferir una conferència al Col·legi sobre el Tractat de Lisboa, 
signat a la capital portuguesa el passat 13 de desembre de 
2007.

17.04.2008

xerrada inFOrMativa del COl·leGi a la univerSitat  
de BarCelOna  

El Col·legi va participar un cop més en la xerrada sobre col·legis profes-
sionals impartida als estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat de Barcelona, on estan adscrits els estudis 
de Sociologia. A la sessió també hi van ser presents el Col·legi d’Actuaris, 
l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya, el Col·legi 
d’Administradors de Finques i el Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
L’objectiu de la xerrada, impartida per la nostra cap de Formació, Vanessa 
Maxé, era informar els estudiants sobre la tasca desenvolupada pel 
Col·legi, les sortides professionals i els principals serveis oferts per 
la nostra entitat.



el COl·leGi alS MitJanS de COMuniCaCió

memÒria2008 I 51

8

20-21.05.2008

SeSSiOnS inFOrMativeS del COl·leGi alS eStudiantS  
de CiÈnCieS POlítiQueS i de SOCiOlOGia de la  
univerSitat de BarCelOna 

El Col·legi va organitzar, juntament amb els caps d’estudis 
d’ambdues disciplines, dues jornades informatives sobre les 
sortides professionals de sociòlegs/gues i politòlegs/lògues de  
la Universitat de Barcelona. En elles es va parlar de la situació  
actual del mercat laboral, dels perfils professionals més deman-
dats i dels serveis que el Col·legi pot oferir als recent titulats i  
titulades. 

02.06.2008

xerrada SOBre SOrtideS PrOFeSSiOnalS alS aluMneS  
de la univerSitat autònOMa de BarCelOna

El Col·legi va participar a la taula rodona organitzada per la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
sobre les sortides professionals de sociòlegs/logues  i politòlegs/logues. 
A la taula van ser presents Jordi Pujol, gerent del Col·legi, Sònia Parella, 
professora a la UAB, Isidre Sala, del COPCA, Daniel Tarragó, de la consultoria 
Neòpolis, Francesc Serra, vicedegà de Relacions Institucionals de la Facultat 
i Felisa Bravo, del departament d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
A la xerrada van assistir prop d’un centenar de persones, entre estudiants i 
professors.
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30.09.2008

el COl·leGi viSita el COnGrÉS i el Senat,  
a Madrid 

Una quinzena de col·legiats van conèixer el Congrés 
dels Diputats i el Senat, a Madrid, en una nova visita 
organitzada pel Col·legi a institucions de representa-
ció ciutadana.
Els nostres col·legiats i col·legiades van conèixer de 
prop l’interior del Palau de les Corts, assistint al centre 
neuràlgic de la presa de decisions de l’Estat espanyol: 
el Saló de Sessions. Allà mateix van ser presents en 
una sessió plenària que va tenir lloc a la tarda. 
Abans s’havien trobat amb les diputades socialis-
tes Dolors Puig i Meritxell Batet, i amb el diputat 
d’Esquerra Republicana Joan Ridao, al mateix Con-
grés. Una interessant reunió amb diputats catalans 
on, en una conversa informal, es va parlar sobre qües-
tions com ara l’ús del català al Parlament, la necessitat 
d’una possible reforma de la Llei Electoral espanyola 
o els pressupostos presentats durant aquell mateix 
matí, entre d’altres temes.
Igualment interessant va resultar la visita al Senat, on 
van tenir l’oportunitat de conèixer les seves dues seus, 
tant l’antiga com l’actual, ambdues en funcionament. 
A més, vam visitar la Biblioteca, excel·lent arxiu his-
tòric de publicacions claus de la història del país.
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29.10.2008

taula rOdOna: la xina, elS CaMinS d’un nOu iMPeri   

El Col·legi va acollir una interessant taula rodona sota el nom 
“La Xina, els camins d’un nou imperi”. Una primera incursió per 
part de la nostra entitat en el continent asiàtic que va tenir com 
a convidats dos grans coneixedors de la Xina, Eugeni Bregolat, 
ex ambaixador espanyol en aquest país durant 10 anys i el Dr. 
Sean Golden, director de l’Institut d’Estudis Internacionals i In-
terculturals de la Universitat Autònoma de Barcelona. La taula 
va ser moderada per Mercè Kirchner, vicedegana del Col·legi.

07.11.2008

xerrada SOBre SOrtideS PrOFeSSiOnalS alS aluMneS 
de la univerSitat de BarCelOna

Més d’una cinquantena d’alumnes dels estudis de Ciències Polí-
tiques de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona van 
assistir a la xerrada sobre sortides professionals, impartida pel 
gerent del Col·legi, Jordi Pujol. 
En el transcurs d’aquesta sessió es va informar als futurs poli-
tòlegs i politòlogues sobre el ventall de sortides professionals 
presents actualment al mercat laboral, així com sobre els perfils 
professionals més sol·licitats en l’actualitat.
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13 - 15.11.2008

ii Saló del treBall 

Els dies 13, 14 i 15 de novembre va tenir lloc el II Saló 
del Treball, al recinte firal de La Farga de L´Hospitalet 
de Llobregat. Durant aquests dies un nombre signifi-
catiu d´empreses, centres de formació, universitats, i 
entitats, entre elles el Col·legi, vam ser-hi presents per 
a oferir a totes les persones visitants ofertes de feina 
i un millor coneixement de les empreses, sectors for-
matius, mostres d´oficis i professions. 
Va ser un espai de trobada entre institucions, empreses, 
persones treballadores i altres col·lectius que integren 
el món del treball, organitzat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), organisme autònom de la Generali-
tat de Catalunya adscrit al Departament de Treball. 
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18.11.2008

taula rOdOna SOBre leS eleCCiOnS alS eStatS unitS 
d’aMÈriCa. anÀliSi de reSultatS    

El Col·legi, juntament amb l’Institut d’Estudis Nord-Americans, 
el Consulat General dels Estats Units a Barcelona, l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS) i l’Associació de Comunicació 
Política (ACOP) van celebrar una taula rodona on es van analit-
zar els resultats de les eleccions del 4 de novembre de 2008 a la 
presidència dels Estats Units d’Amèrica.

02.12.2008

aSSeMBlea General OrdinÀria del COl·leGi

El Col·legi va celebrar, per acord de la seva Junta de Govern, una 
Assemblea General Ordinària el dimarts dia 2 de desembre de 
2008, l’última de l’any.
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9.1 L’equip humà

LA GESTIÓ DE L’ENTITAT9
GerÈncia

Jordi Pujol

Formació comunicació

Vanessa Maxé Montse Ortigosa

Laia Sera

aDministració

Gemma Homar
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desPeses resuLtat finaL 2008

SOUS I SALARIS 109.728,66 € €

SEGURETAT SOCIAL 34.319,47 € €

LLOGUER DESPATX 16.009,63 € €

LLOGUER AULES 4.410,00 € €

SUBMINISTRES 4.832,39 € €

DESPESES GENERALS D'ADMINISTRACIÓ 33.963,28 € €

RENTING FOTOCOPIADORA 1.031,58 € €

TREBALLS ALTRES EMPRESES 33.806,87 € €

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS - CONVENIS 54.066,80 € €

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 11.391,08 € €

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS - REVISTA 12.479,06 € €

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS - CURSOS + FORMACIÓ OCUPACIONAL. 106.238,72 € €

PRIMES D'ASSEGURANCES 1.208,51 € €

DESPESES BANCÀRIES I SIMILARS 13.335,32 € €

REPARACIONS I CONSERVACIÓ 1.392,43 € €

AMORTITZACIÓ 26.186,47 € €

AJUSTAMENTS NEGATIUS IVA 10.691,81 € €

PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES 3.346,20 € €

ALTRES 5.722,68 €

tOtal 484.160,96 €

9.2 dades econòmiques

la GeStió de l’entitat9
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la GeStió de l’entitat9
ingressos resuLtat finaL 2008

QUOTES COL·LEGIALS 122.746,93 € €

PUBLICITAT I VENDA REVISTA 5.103,04 € €

CURSOS COL·LEGI + FORMACIÓ OCUPACIONAL 157.453,10 € €

CONVENIS COL·LABORACIÓ 151.156,07 € €

SUBVENCIONS ATORGADES 4.190,00 € €

ALTRES 44.586,96 € €

tOtal 485.236,10 €
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la GeStió de l’entitat9
9.3 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 com-
pleixen els estàndards de qualitat re-
querits per IQUA.

 
IQUA ha atorgat 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 a l’obtenció del segell IQ).

norma iso 9001: 2000

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 cur-
sos, des del 2004 hem aconseguit la certificació se-
gons la qual la gestió del Col·legi és conforme amb 
els requisits de la norma ISO 9001:2000.

Aquest reconeixement significa que treballem seguint un siste-
ma 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 ges-
tió de la qualitat són avaluats periòdicament, circumstància que 
assegura la millora contínua dels mateixos.
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