
ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2019 (29/04/2019) ESBORRANY PROVISIONAL 
 
La secretària de la Junta de Govern excusa la seva assistència, i assumeix les seves 
funcions el vice-secretari Jordi Grané. 
Abans que res, es pren nota de les delegacions de vot rebudes: les col·legiades Alba 
Espílez, Sònia Pereda i Albert Balada deleguen el seu vot en el sr Jordi Pacheco; i la 
col·legiada Eugènia Bretones ho fa en la sra Luz Nelly Palacios. 
 
L’assemblea es desenvolupa en base al següent ordre del dia: 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 
2. Presentació per part del degà i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant 
el darrer exercici 
3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 
2018 
4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a 
l’exercici 2019.  
5.Informació sobre el projecte de nous Estatuts. 
6. Torn obert de paraules 
 
 

1. Pel que fa a l’acta de l’assemblea anual ordinària del 2018, s’aprova per 
assentiment 
 

2. En la presentació de l’informe de gestió per part del degà (suportat amb 
transparencies) es destaquen els següents punts:  

a. El nombre de col·legits està estabilitzat. Preocupa les baixes que hi ha, 
tot i que es compensen amb les altes que es produeixen. 

b. Respecte a la memòria d’activitats (penjada al web), es recorda que 
els objectius d’aquesta Junta eren i són potenciar el Colpis a través de 
3 pilars: els serveis, la generació de comunitat, i la projecció exterior 

i. Quant als serveis, els serveis estrella són la borsa de treball i la 
formació. En relació a aquesta darrera, s’ha fet un canvi 
estratègic: ja no es fa formació ocupacional, sinó que s’està 
apostant fortament per la formació continua –que es pot 
bonificar- i per la preparació d’oposicions –que en tant que 
font de treball per a politòlegs i sociòlegs, és un àmbit 
estratègic en què cal ser-hi. 

ii. Generar comunitat: això passa per organitzar activitats que 
permetin trobar-nos (com les trobades al territori per 
descentralitzar el Col·legi, els premis TFG, el treball de les 
diferents commissions…). La col·legiada Luz Palacios presenta 
la tasca feta per la comissió de gènere; Jordi Grané explica la 
feina realitzada per la comissió de gestió pública; del fòrum de 
debat, en Joaquim Colominas en destaca el seminari sobre 
teòrics del catalanisme (que omplenava un buit). L’acció de la 
resta és exposada  pel degà: comissió de joves, per vincular les 
noves generacions; la de mediació, centrada en l’acte annual el 
Dia de la Mediacio i en la representació institucional; i les 
commissions territorials, dinamitzant el territorio. Es comenta 



que hi ha també altres commissions que  estan costant més 
d’arrancar: Relacions internacional, Infància I adolescència, 
etc. 

iii. Projecció exterior de la professió (vers la societat): aquesta 
inclou els partenariats –per ex. els que hi ha hagut amb 
Compolcat o amb Odem; també l’acte fet al Parlament de 
presentació de la revista Àmbits; el conveni firmat amb 
Caritas; la nostra pertinença al CCME; els posicionaments 
derivats de la responsabilitat social que vol exercir el Col·legi 
(com ara davant la vaga general feminista que va tenir lloc); la 
representació del Colpis en consells i taules; la nostra 
presència a la intercol·legial, etc.   
D’altra banda, forma part d’aquest objectiu igualment tota la 
vessant de comunicació: la revista Àmbits  (se n’han fet dos 
números, amb algunes còpies en paper); la presència a les 
xarxes socials (en les quals es s va creixent, tant  a twitter –amb 
perfils especialitzats- com a facebook i linkedin); el newsletter 
Infocolpis (en versió interna i externa – i amb una baixada del 
nombre de subscriptors arrel de la depuració del mailing feta 
per a adaptar-nos al reglament de protecció de dades); i la 
presència als mitjans de comunicació. 

iv. Finalment, en material de sostenibilitat, es parla tant de la 
necessitat de créixer, com de la conveniència de dotar d’uns 
mínims recursos a les commissions. També es parla dels 
aspectes de responsabilitat social corporativa. 

 
A partir d’aquí s’obre un torn d’intervencions dels assistents. El col·legiat David Jou 
comenta que a la gent jove li és difícil pagar quotes (entre la precarietat de les feines, 
la necessitate de treballar en altres àmbits…), i demana serveis amb els quals ‘pagar’ 
o que surti a compte la quota –posa com a exemple col·laboracions amb les editorials 
(i esmenta Tira de paper, Catarata, Catarsi….), amb les quals es podria promoure 
publicacions i tenir descomptes. Aquest col·legiat veu interessant les sessions 
d’orientació que s’han fet, i demana espais per fer reunions per als col·legiats  
(establint criteris d’atorgament i donant a conèixer aquest servei). El degà respon 
que potser l’espai de l’entrada de la seu social que ara es fa servir de magantzem 
serviria a aquest propòsit.   
 
La Luz Palacio explica que la comissió de gènere vol gent alliberada o contractada a 
través de convenis del Soc per donar suport a les diferents commissions. Així mateix, 
suggereix  poder oferir els espais del Colpis per a fer networking o per fer-hi 
reunions (llogant-los).  
 
En Jeroni Sureda diu que la gent jove usa molt la Xarxa per sentir-se que formen part 
d’un grup, per no sentir-se desamparats i per obtenir sinergies entre ells, i suggereix 
utilitzar-la més.  El degà explica que s’ha intentat fer actes més informals per atreure 
els joves, com ara un trivial, però amb un èxit limitat. Reconeix també que tenim un 
problema de cultura organitzativa: som freds i ens costa connectar amb els joves. 



En Josep Vives recomana que, de cara als joves, els processos siguin àgils i informals, 
que siguin mixtes (online/presencial), que se’ls facilitin contactes amb seniors, i que 
se’ls mantingui al dia.  
 
En Francesc Núñez llança la idea d’oferir un any gratuït de col·legiació per als nous 
membres del Col·legi, i l’Adela Boixadós  proposa fer una prova, així com fer un 
estudi del per què de les baixes,  alhora que comparar expectatives amb 
comportaments i arguments exposats. En Josep Vives suggereix una quota gratuïta 
amb serveis limitats. 
 
En Jeroni Sureda vol que es doni a conèixer la feina que fa el Colpis i que beneficia a 
tothom (però Josep Vivas raona que, per al nou titutlat, això no serveix, perquè és 
un benefici indirecte) . 
 
A propòsit de tot això, Luz Palacios es pregunta què ofereix el Colpis, i també és 
partidària d’un temps de quota gratis, a més  d’aconseguir que la gent s’enganxi per 
implicació en coses  (explica que la participació en la comissió de gènere ja és per a 
això: motiva els seus membres, perquè se’n senten part). Proposa replicar això en 
altres commissions –pero donant-hi recolzament, n’hi que sigui amb estudiants de 
pràctiques . 
 
En Francesc Núñez vol que hi hagi “vidilla”, intercanvis, una saccejada… I Jeroni 
Sureda vol reunir els que tenen vocació de professional dels nostres àmbits, que se 
sentin part del grup. 

 
Després d’aquest debat, es posa a votació l’informe de gestió, per part del secretari, 
i s’aprova per unanimitat   
 
 
 

3. Comptes 2018 
 
Els censors de comptes exposen que, havent examinat els números de l’any 2018,  
ho han trobat tot correcte. 
El degà fa èmfasi en la idea que la formació s’ha d’autofinançar.  
Es vota i s’aproven els comptes per unanimitat. 
 
En David Jou, però, demana tenir tota la informació abans de l’assemblea. Se li fa 
notar que estava penjada des del matí. 
 
 

4. Comptes 2019 
 
El degà informa que de cara al 2020 vol matenir la quota congelada, i que el 
pressupost que es presenta és molt continuista.  
Respecte als ingressos, fa notar que amb la bonificació,  hi ha més gent que fa 
formacio. 
 
Es vota i s’aprova la proposta de pressupost per unanimitat. 



 
5. Precs i preguntes 

 
En aquest apartat s’examinen dues propostes del col·legiat David Jou: 
-Una en el sentit de col·laborar amb la cooperativa Som Energia. Se li comenta que 
el Colpis ja obté l’electricitat de l’empresa Hola Luz (la qual garanteix l’orígen 
sostenible de l’energia que proporciona). De totes maneres, queda oberta la 
possibilitat de fer accions de formació/sensibilització conjuntes amb Som Energia. 
-La segona proposta fa referència a Coop57, i demana que el Col·legi en formi part. 
Se li comenta que ja som usuaris de la banca ètica Triodos, malgrat la qual cosa no 
es tanca la porta a col·laborar-hi per a promoure l’economia social i solidària. 
 
 
 

*** 
 


