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EL 2021 ES VAN COL·LEGIAR…
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Dolors Martín Sànchez
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EL 2021 ES VAN COL·LEGIAR…
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EL 2021, LES REUNIONS I ACTIVITATS HAN CONTINUAT SENT PREDOMINANTMENT EN LÍNIA
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LÍNIA1
SERVEIS

Durant l’any 2021 s’han continuat potenciat els serveis habituals del Colpis
(formació, borsa de treball, orientacions laborals,...), dels quals en detallem
les xifres en les pàgines següents.

Però al mateix temps s’han ofert altres serveis i activitats de suport al 
col·legiat/da:

- S’han negociat nous descomptes per als col·legiats/des als postgraus en 
Comunicació i Lideratge polític (UAB) i al de Conflictes Públics i Mediació 
Comunitària (UdG). I també  als màsters en Màrqueting Polític (UAB); ; 
Prevenció de la Radicalització (UB).

Addicionalment,

- S’ha elaborat la Memòria d’activitats de 2021.

-S’han fet diverses crides a expert(e)s en diferents àmbits per a fer de
formador/a, orientador/a o col·laborador/a en projectes del Colpis, o bé per
col·laborar en el bloc de la revista Àmbits de política i societat.
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La Borsa de Treball del Col·legi és una eina
amb la qual pretenem dinamitzar i vehicular
el mercat laboral associat a la figura del/la
sociòleg/loga i el/la politòleg/loga, posant
en contacte les empreses, administracions
públiques, entitats i institucions diverses amb
els professionals especialitzats que cerquen
per cobrir els seus llocs vacants.

L’any 2021 es van publicar un total de 1.116
ofertes de feina, la qual cosa significar un
lleuger descens respecte el nombre d’ofertes
publicades l’any 2019.

Borsa de Treball
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Els àmbits on més ofertes s’han
publicat durant l’any 2021 per a
politòlegs/ogues i sociòlegs/ogues
han estat el sector públic (410
ofertes publicades) seguit del tercer
sector (379 ofertes), i del sector
privat (283 ofertes) i el
A més distància se situa la docència
i la investigació (44 ofertes).

Borsa de Treball
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Públic
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Sector 
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25%

Docència i 
Investigació
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Tercer 
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34%
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Borsa de Treball

Les ofertes laborals que s’adreçaven
a ambdues titulacions durant 2021
han sumat 295 places. D’entre les
ofertes laborals que especificaven la
titulació en Sociologia en trobem
291 ofertes, i 190 les que requerien
com el títol de Ciències Polítiques
(190 ofertes).

Però la xifra més nombrosa es
correspon amb les ofertes on no
s’especificava de manera exacta la
titulació requerida, pujant a 350
vacants.

Ciències Polítiques
17%

Sociologia
26%

Ambdues
26%

Indeterminada
31%

Titulació Requerida
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Borsa de Treball

Una mica més de la meitat de les
ofertes, 586 en total, feien
referència a un lloc de treball ubicat
a la ciutat de Barcelona, seguides
pels llocs de treball ubicats a la
resta del territori català, amb 312
ofertes publicades. La resta de
l’estat espanyol ha sumat 56 ofertes
laborals.

Les vacants destinades en un àmbit
geogràfic internacional han estat
79, superades per les ofertes de
teletreball, amb 82 places
publicades.

Barcelona 
ciutat
53%

Catalunya 
28%

Estat 
espanyol 

5%

Internacional 
7%

Teletreball
7%

Situació geogràfica del lloc de treball

Barcelona ciutat Catalunya Estat espanyol Internacional Teletreball



Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2021

Al·legacions 
Durant l’any 2021 s’han realitzat un total de 8 al·legacions a convocatòries de llocs de treball que no contemplaven les nostres
disciplines. D’entre elles,  1 s’ha adreçat al Parlament de Catalunya, 4 a Ajuntaments, 1 a Consells Comarcals, 1 a Diputacions i 
1 a empreses públiques.

Concretament, les al·legacions han estat les següents:

ORGANITZACIÓ CONVOCANT PLAÇA
• Ajuntament de Barcelona Tècnic/a de Ciència de Dades
• Ajuntament de Sant Quirze del Vallès AODL
• Ajuntament de Guissona Tècnic/a Superior
• EMATSA Tècnic/a Contractació
• Ajuntament de Torroella Tècnic/a d’Administració Especial (Electrònica)
• Consell Comarcal del Bages Tècnic/a Mig
• Parlament de Catalunya Tècnic/a de relacions amb la Unió Europea
• Diputació de Tarragona Tècnic/a per a l’Àrea d’Intervenció

Al·legacions, 
Orientacions 
laborals 

Orientacions laborals
Durant l’any 2021 s’han realitzat un total de 33 orientacions laborals
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LA FORMACIÓ CONTINUADA EN XIFRES 

Evolució  alumnes inscrits/es Evolució  hores  lectives

Formació
Les xifres

TOTAL CURSOS: 22

362

319

146 147
117 133

159
132 148

182 193
172

0

50

100

150

200

250

300

350

400 450
411

245

179 180 170
206

235

167

245
273 259

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Curs Objectiu general Docents

Com ser un millor alcalde/ssa o 
regidor/a (curs online 
permanent) [20 hores] 

L’objectiu d’aquest curs és, precisament, ajudar a les 
persones que fan política local a desenvolupar el seu rol de 
forma més eficaç, i alhora sentir-se bé tot realitzant-lo. En 
aquest sentit, el curs se centra en els aspectes personals i 
polítics de la tasca d’electe/a local.

Antoni Biarnés: Director-gerent del 
Colpis. Llicenciat en ciències 
polítiques i sociologia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
llicenciat en dret per la Universitat 
de Barcelona i màster en gestió 
pública per la UAB. Va ser cap de 
gabinet d’alcaldia a l’Ajuntament de 
Calafell i ha estat regidor a 
l’Ajuntament de Berga; des de 2016 
no forma part de cap partit polític.

Excel nivell mig (curs online 
permanent) [16 hores]

El curs permetrà treballar amb aquelles funcions bàsiques i 
avançades més utilitzades i també a resumir grans volums 
d’informació amb taules i gràfics dinàmics, així com utilitzar 
les operacions de protecció més habituals.

Roger Nebot, expert en Excel i 
Ofimàtica.

Claus per una bona redacció 
(curs online permanent) [12 
hores]

El propòsit general del curs és donar a conèixer els aspectes 
bàsics de la redacció professional i la construcció d’un text, 
identificar el nostre públic objectiu i els temes que els 
interessen, atraure més atenció amb redacció persuasiva i 
titulars punyents, aprendre tot el que cal per dominar la 
creació de continguts online i tenir nocions de 
posicionament SEO pel nostre contingut.

Adrián Caballero, politòleg i 
periodista. Treballa com a creador 
de continguts per diferents mitjans i 
entitats, així com a professor 
universitari.

Formació
Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Excel aplicat a l'anàlisi de dades 
estadístiques (Curs en 
Streaming) [14 hores]

L’objectiu principal del curs és crear bases de dades 
estadístiques i definir les seves variables, desenvolupar 
procediments de transformació de dades per recodificar, 
calcular i generar variables, realitzar anàlisis estadístiques 
descriptives i exploratòries i elaborar gràfics, taules i 
informes de resultats.

Roger Nebot, expert en Excel i 
Ofimàtica.

Simulació social (Curs en 
Streaming) [15 hores] 

L'objectiu general del curs és desenvolupar les habilitats 
practiques fonamentals per a entendre, dissenyar i 
implementar un projecte basat en la simulació social, 
estudiar-ne els resultats i treure’n conclusions.

Joan Gasull Jolis. Científic de Dades i 
Sociòleg. Professor al Centre 
Universitari Tecnocampus de Mataró, 
Formador i consultor de ciència de 
dades a NetMind.

Tècnic/a en orientació-inserció
laboral (Curs en Streaming)
[12 hores] 

L’objectiu principal del curs és donar a conèixer als i les 
participants les tècniques, recursos i metodologies per 
realitzar funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i 
inserció laboral.

Sra. Mireia Gargallo. Educadora Social 
i Psicòloga. Consultora freelance, 
orientadora laboral i formadora 
en Coaching i assesorament laboral 
individual/grupal.

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació
Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Gestió i planificació de projectes (Curs en 
Streaming) [15 hores] 

L’objectiu del curs és capacitar als alumnes 
per gestionar projectes, tant des de la 
perspectiva de l’equip de treball com de la 
del líder, atorgant-los les eines 
imprescindibles de gestió d’equips i 
recursos, disseny, planificació i execució 
d’un projecte.

Sr. Marc Ambit. Consultor i formador 
especialitzat en la Gestió de Projectes.

Informes d'avaluació d'impactes de gènere
(Curs online) [20 hores]

L’objectiu del curs és introduir a persones 
no especialistes en polítiques d’igualtat de 
gènere en el disseny i realització d’informes 
d’avaluació de l’impacte de gènere.

Dra. Mònica Gelambí. Doctora per la 
Universitat Rovira i Virgili, amb menció 
de doctorat europeu. Llicenciada en 
Ciències Polítiques i de l’Administració 
per la UB i en Dret per la URV. 
Directora del Centre Atena Gender
Consulting dedicat a la formació i 
recerca en temes d’igualtat en gènere 
en el món local.

Dades massives i intel·ligència artificial per 
les ciències socials (Curs Online) [15 hores]

Els objectius del curs son adquirir i 
interioritzar coneixements bàsics sobre 
intel·ligència artificial, aprenentatge 
automàtic i aprenentatge profund, aplicats 
al camp de la Ciència Social.

Dr. Jordi Morales i Gras Doctor en 
Sociologia per la UPV/EHU. Director de 
Network Outsight. Expert en 
Psicologia Social, Comunicación i Big 
Data. Professor a la UPV/EHU i la UOC.

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació
Continuada
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Curs Objectiu general Docents 

Disseny, realització i anàlisi 
d'enquestes (Curs en 
Streaming) [16 hores]

L’objectiu d’aquest curs és aconseguir els coneixements 
bàsics suficients per: poder fer un bon disseny per la 
recollida d’informació per enquestes, valorar si la 
proposta que ens fan és l’adequada per l’objectiu que 
tenim o poder ser crítics amb les metodologies 
emprades per recollir informació que ens pot ser útil (o 
no).

Montse Ferré Delgado, ExDirectora
d’estudis quantitatius a Instituto DYM. 
Col·laboradora de l’empresa GESOP i 
professora associada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

R per a l’anàlisi de dades i 
programació - nivell bàsic (Curs 
en Streaming) [15 hores]

L'objectiu general del curs és desenvolupar les habilitats 
pràctiques fonamentals per a realitzar les anàlisis de 
dades principals en R, a la vegada que aprofitem el 
potencial d’R com a llenguatge de programació per a 
realitzar processos més avançats.

Sr. Joan Gasull Jolis. Científic de Dades 
i Sociòleg. Professor al Centre 
Universitari Tecnocampus de Mataró, 
UVIC, UAB i UOC. Formador i consultor 
de ciència de dades a LinkedIn 
Learning.

Mètodes de recerca sociològica 
aplicats a la intervenció soci 
comunitària (Curs en 
Streaming) [12 hores]

L'objectiu general del curs és aconseguir examinar i 
manipular els elements propis de la planificació 
d’intervencions socials, integrant-los en l’elaboració i el 
desenvolupament de projectes de Dinamització 
comunitària i Reconèixer i utilitzar els elements i 
instruments propis de l'avaluació
d'intervencions comunitària.

Sra. Herminia Delgado Guilherme

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació
Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Bretxa salarial: marc normatiu, 
causes i accions positives per a 
reduir-la (Curs en Streaming) [6 
hores] 

L'objectiu del curs és conèixer el marc normatiu relatiu a 
les polítiques retributives, dotar de coneixement sobre 
les desigualtats salarials, familiaritzar se amb les causes 
de la bretxa salarial, accions positives per a reduir la 
bretxa salarial, donar eines per a elaborar el registre 
salarial.

Sra. Mireia Diaz. Graduada en 
Sociologia en la UAB i Màster 
Interuniversitari en Estudis de Dones, 
Gènere i Ciudadania en la 
UB. Consultora i formadora en 
igualtat.

PowerBI  Per a l'analítica de 
dades  [15 hores] 

L'objectiu del curs és que l’alumnat aprengui a importar i 
organitzar correctament diverses fonts de dades, 
representar gràficament i de manera interactiva dades 
pròpies, crear reports i dashboards que resumeixin 
efectivament un conjunt de dades i realitzar projectes 
d’anàlisi en PowerBI.

Joan Gasull Jolis. Científic de dades, 
estadístic i sociòleg. Formador a 
Netmind, freelance, professor a la 
UAB, freelance i formador online de 
LinkedIn Learning. Microsoft Certified
Trainer.

Tècniques d’anàlisi de dades 
estadístiques  multivariables 
d’interdependència (Curs 
online) [20 hores]

El curs es planteja per donar un pas més en el tractament 
de la informació estadística per tal de plantejar anàlisis 
multivariables on l’objectiu és l’anàlisi d’interrelacions 
entre un conjunt de variables sense imposar un model de 
dependència que diferenciï entre variables dependents i 
independents.

Dr. Pedro López-Roldán: Doctor en 
Sociologia. Departament de 
Sociologia UAB. Institut Estudis del 
Treball (IET)

Dra. Sandra Fachelli: Doctora en 
Sociologia. Departament de 
Sociologia de la Universidad Pablo de 
Olavide.

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació
Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Visualització de dades 
interactives per les ciències 
socials: tableau, PowerBi i 
google data studio. [20 hores] 

El curs està plantejat des d'una òptica molt pràctica, amb 
activitats que l'alumne podrà dur a terme de manera 
paral·lela i des del seu ordinador, però també s'oferiran 
recursos i materials per tothom que vulgui aprofundir el 
qüestions teòriques.

Dr. Jordi Morales i Gras Doctor en 
Sociologia per la UPV/EHU. Director de 
Network Outsight. Expert en Psicologia 
Social, Comunicació i Big Data. 
Professor a la UPV/EHU i la UOC.

Disseny de plans d’igualtat [20 
hores] 

L'objectiu general del curs és Aprendre a dissenyar un Pla 
d’Igualtat.

Dra Mònica Gelambi. Doctora per la 
Universitat Rovira i Virgili, amb 
menció de doctorat europeu. 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de 
l’Administració per la UB i en Dret per 
la URV. Des del 2008 és directora del 
Centre Atena Gender Consulting, 
centre especialitzat en formació i 
recerca en temes d’igualtat en gènere 
en el món local.

Com dur a terme una campanya 
municipal exitosa (curs online 
permanent) [20 hores] 

L'objectiu del curs és que l’alumnat aprengui a dissenyar 
campanyes municipals i a dirigir-les o participar-hi d’una 
forma productiva, practicar les eines i els conceptes claus 
que es fan servir en una campanya, conèixer casos reals 
de campanyes i històries electorals;

Antoni Biarnés: Director-gerent del 
Colpis. Llicenciat en ciències 
polítiques i sociologia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
llicenciat en dret per la Universitat de 
Barcelona i màster en gestió pública 
per la UAB. 

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació
Continuada
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Curs Objectiu general Docents

Curs d’anàlisi de xarxes socials 
amb dades de Twitter (Curs En 
Línia) [20 hores]

El curs està orientat a l'adquisició i l'explotació de dades 
de la plataforma Twitter amb finalitats científiques i 
d'investigació així com a aplicar tècniques d'Anàlisi de 
Xarxes Socials en entorns de dades massives.

Dr. Jordi Morales i Gras Doctor en 
Sociologia per la UPV/EHU. 
Director de Network Outsight. Expert 
en Psicologia Social, Comunicació i Big 
Data. Professor a la UPV/EHU i la 
UOC.

Formació continuada. Detall dels cursos

Formació
Continuada
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Curs de Preparació d’Oposicions al Cos Superior

Formació
Preparació
d’Oposicions

Programa Objectiu general

Curs de Preparació d’Oposicions al Cos 
Superior de la Generalitat de Catalunya
[180 hores] 

Preparar per a l’examen d’oposicions a les persones que volen aconseguir una plaça de 
funcionariat a la Generalitat de Catalunya realitzant funcions de nivell superior en qualsevol 
dels diferents departaments, entre les quals s'inclouen tasques directives, de gestió, 
inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Direcció acadèmica i coordinació: Max Tió 

Nombre d’alumnes: dos grups de 20 alumnes cadascun, aproximadament, durant dos dies a la setmana (dijous i divendres a la tarda) 

Total hores lectives: 180

Equip docent: 

Xavier Balagueró 
Rosa Fillol 
Jonathan Jorba

Àlex Madariaga
Eulàlia Mas

Esther Rosalen
Toni Sánchez
Jordi Travé
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Curs de Preparació d’Oposicions al Cos de Gestió 

Formació
Preparació
d’Oposicions

Programa Objectiu general

Curs de Preparació d’Oposicions al Cos 
de Gestió de la Generalitat de 
Catalunya [48 hores] 

Iniciat el mes d’octubre de 2020, l’objectiu és preparar per a l’examen d’oposicions a les 
persones que volen aconseguir una plaça de funcionariat al cos de gestió de la Generalitat 
de Catalunya en qualsevol dels diferents departaments.

Direcció acadèmica i coordinació: Max Tió 

Nombre d’alumnes: 20

Total hores lectives:  48

Equip docent: 

Xavier Balagueró 
Rosa Fillol 
Jonathan Jorba

Àlex Madariaga
Eulàlia Mas

Esther Rosalen
Toni Sánchez
Jordi Travé
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Formació subvencionada o ocupacional. Detall de cursos

Curs Objectiu general

GAMIFICACIÓ: aplicació a les 
empreses [30 hores]

Adquirir els coneixements i habilitats sobre la gamificació, entendre per què la gamificació
és el present i futur del "engagement" a les persones a curt i llarg termini, ser capaç de tenir
una visió clara sobre la gamificació, les seves aplicacions, possibilitats i habilitats pel seu
aprofitament empresarial i Dominar el concepte de gamificació i aprendre a aplicar 
dinàmiques i elements de joc a contextos de "no joc"

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Formació
Ocupacional

MINDFULNESS
[30 hores]

Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a 
gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els 
desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i 
professional.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Màrqueting
[25 hores] 

Capacitar a l'alumnat per dissenyar i implementar un pla de màrqueting directe i dotar a 
l’alumnat dels coneixements estratègics de màrqueting directe més efectius i rendibles per 
implantar-los en la seva empresa.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
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Formació subvencionada o ocupacional. Detall de cursos

Curs Objectiu general

Tècniques de negociación
[30 hores]

Ser capaç de dur a terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Formació
Ocupacional

Gestió fiscal de l’empresa
[40 hores]

Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses, els aspectes bàsics sobre 
fiscalitat i tributació, que seran d’utilitat en el seu entorn professional i empresarial, la 
mecànica dels impostos més rellevants que afecten les activitats empresarials i 
econòmiques, preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos i com 
optimitzar la fiscalitat i com adaptar aquesta optimització a cada cas.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Nòmines i seguretat social
[30 hores] 

Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines 
en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances 
socials i contractes de les últimes reformes operades i saber confeccionar un contracte de 
treball i el càlcul d' una aplicació.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
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Formació subvencionada o ocupacional. Detall de cursos

Curs Objectiu general

Resolució de conflictes
[30 hores]

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions
conflictives amb la màxima eficàcia posible.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Formació
Ocupacional

Anàlisi i control de costos
[20 hores]

Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat per a la seva
implantació en una empresa determinada e interpretar les desviacions i proposar mesures 
correctores quan sigui necessari.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Assessorament per a la creació 
d'empreses
[30 hores] 

Conèixer i valorar iniciatives reals de la creació d’empreses, tenir una guia per a la 
realització de les diferents activitats administratives, saber el necessari per a desenvolupar 
un pla de negocis, definir les eines jurídiques i tenir clara la viabilitat del projecte.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
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Formació subvencionada o ocupacional. Detall de cursos

Curs Objectiu general

Eines de Comunicació
[12 hores]

Realitzar activitat de comunicació amb suport de gravació per tal de realitzar un anàlisis en 
profunditat de les principals errades en els processos de comunicació.

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i Egara Formació

Formació
Ocupacional

Plans d’Igualtat 
[15 hores]

Formar els/les alumnes sobre com implementar un pla d’igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones a les empreses, administracions i entitats. 

Entitat Subvencionadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i Egara Formació
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Formació a Mida. Detall de cursos

Curs Objectiu general

Sessions d’Orientació
[4 hores]

Sessions d’orientació laboral (3) sobre com accedir a treballar a l’administració pública; a 
organismes internacionals i sobre com esdevenir consultor/a. Les sessions estaven dirigides 
als alumnes del darrer curs de Ciència Política i Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona

Formació
A Mida

Publicitat UB Publicitar el Postgrau en Anàlisi de Dades realitzat per la Universitat de Barcelona. La difusió 
d’aquest postgrau beneficia als i les nostres colegiats/des amb el descompte de dues quotes 
per alumne inscrit.

Entitat: Universitat de Barcelona

EGARA CURSOS SUBVENCIONATS A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i d'Egara Formació hem 
tingut accés a nous cursos subvencionats per als i les nostres col·legiats/des.

Entitat: Egara Formació
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Formació de tercer cicle

Programa Objectiu general

Postgrau "Captació i gestió de fons 
europeus. Estratègies actuals, 
tècniques de desenvolupament i gestió 
de projectes"  [1a edició]

El COLPIS presenta aquest programa formatiu amb l’objectiu de capacitar professionals que 
participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la gestió de projectes finançats 
per la Unió Europea, ja sigui a través d’institucions públiques o privades.

L'objectiu és aprendre a donar a conèixer les oportunitats de finançament de la Unió 
Europea (UE), capacitar en tècniques de preparació de candidatures, proporcionar eines 
bàsiques de gestió, control i avaluació de projectes europeus.

Direcció acadèmica i coordinació: Albert Sorrosal i Max Tió (COLPIS)

Nombre d’alumnes: 18

Total hores lectives: 80

Equip docent: 
• Albert Sorrosal, Expert de la Comissió Europea (DG NEAR)
• Nicolas Espitalier, Fou Project Officer al Secretariat Conjunt del programa INTERREG MED, actualment consultor a B.Link.
• Jordi Escribà, Experiència professional en l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). Actualment està a la consultora.
• Xavier Izquierdo, Arquitecte tècnic expert en la gestió global de les ciutats, Fundador de la consultora 360smartminds.
• Conxita Junqueras, Economista, experta en conseguir la captació de fons NEXT Generation per a ajuntaments.
• Sílvia Mestres, Especialista en fons europeus a Microsoft Western Europe
• Genís Padilla, Auditor a DF Economistes Auditors
• Marta Rojas, co-fundadora de B.Link, va treballar a la seu de les Nacions Unides a Nova York (USA) i a l’Agència de Suport a 

l’Empresa (ACCIÓ) del Govern de Catalunya.
• Xavier Tiana, Cap de Relacions Internacionals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Formació de 
Tercer Cicle
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Formació de tercer cicle

Programa Objectiu general

Postgrau "la perspectiva de gènere a 
les polítiques públiques i projectes:  
eines conceptuals i metodològiques"  
[1a edició]

Un dels grans reptes de les polítiques públiques i els projectes d’intervenció és la 
incorporació de la perspectiva de gènere. Per a fer-ho possible, es necessiten professionals 
amb els coneixements i les competències de gènere suficients per a què les accions estiguin 
ben fonamentades, orientades i per a què siguin efectives. 

L’objectiu del postgrau és el d’oferir eines teòriques, metodològiques i pràctiques 
necessàries per a la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques i projectes en 
totes les seves fases, des del seu disseny, a la planificació, implementació i avaluació. 

Direcció acadèmica i coordinació: Lídia Arroyo Prieto i Max Tió (COLPIS)

Nombre d’alumnes: 24

Total hores lectives: 80

Equip docent: 

Lídia Arroyo,                                                          Eugenia Bretones
Maribel Cardenas,                                                Maria Cortada
Maria Freixanet Kevin Guyan
Marta Macias                                                        Enrico Mora,
Blanca Moreno, Jörg Müller,
Rachel Louise Palmén,                                        Karma Peiró,
Margot Pujal, Maria Rodo de Zarate,
Sonia Ruiz,

Formació de 
Tercer Cicle
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Formació de tercer cicle

Programa Objectiu general

Postgrau en Analítica de Dades i 
Programació Aplicades a les Ciències 
Socials [2a edició] 

El COLPIS, tenint en compte les demandes del mercat laboral per a politòlegs/ogues i 
sociòlegs/ogues, us proposa un Postgrau en Analítica de Dades i Programació aplicades a les 
Ciències Socials que us capacitarà per a solucionar els problemes que sorgeixen amb l'anàlisi, 
la manipulació i la representació gràfica de grans volums de dades.

L'objectiu és aprendre a gestionar i a interpretar grans volums de dades amb les eines que 
ofereix la tecnologia actual per tal d'aplicar-les a l'àmbit professional de la sociologia i/o de 
la ciència política.

Direcció acadèmica i coordinació: Joan Gasull i Max Tió (COLPIS)

Nombre d’alumnes: 15

Total hores lectives: 80

Equip docent: 

Joan Gasull Jolis 
Científic de dades, estadístic i sociòleg. Lead Data Expert a Netmind, professor a la UAB i formador online de LinkedIn Learning.

Jordi Morales i Gras
Doctor en Sociologia per la UPV/EHU. Director de Network Outsight. Expert en Psicologia Social, Comunicación i Big Data. Professor
a la UPV/EHU i la UOC.

Formació de 
Tercer Cicle
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Formació de tercer cicle 
Programa Objectiu general

Màster/Postgrau en Tècniques 
d’Investigació Social Aplicada
[17a 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); Sandra Fachelli (UB-UAB); Max Tió 
(COLPIS)

Equip docent

Oriol Barranco (UAB) 
Enric Bas (Universitat Alacant) 
Catalina Bolancé (UB)
Màrius Domínguez (UB)
Modesto Escobar Mercado
Sandra Fachelli.(UAB)
Pedro López Roldán (UAB)
Joel Martí Olivé (UAB)
Montserrat Martínez (UAB)
Francesc J. Miguel (UAB)

José Luis Molina (UAB)
Immaculada Montero (UPO)
Dafne Muntanyola (UAB)
Jordi Muñoz (UB)
Jordi Pascual (UOC)
Beatriz Patraca (UOC) 
Steffano Piolatto (UB)
Sergio Rodríguez (UAB)
Lluís Sáez (UOC / UAB)
Joan Manel Sánchez (Fundació Pi i Sunyer)

Jordi Sauret (Feedback. Institut 
d’Estudis Sociològics i de Mercat)
Montse Simó (UB)
Elisabet Tejero (UB)
Laura Torrabadella (Col·lectiu 
d'Estudis Biogràfics. UB)
Julià Urrutia (Generalitat de 
Catalunya).
Joan Miquel Verd (UAB)

Formació de 
Tercer Cicle

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2021



Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2021

LÍNIA 2
COMUNITAT

L’any 2021 ha estat l’any de renovació de la nostra imatge corporativa, i 
del nostre portal web: www.colpis.cat

D’altra banda, al llarg d’aquest any s’han realitzat nombroses actuacions, 
tant a nivell territorial com sectorial, especialment a través de les nostres 
comissions de participació, les quals detallarem a continuació, 
continuant amb predomini d’actes virtuals però ja també tornant a 
recuperar una mica de la presencialitat.
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LÍNIA 2
COMUNITAT

L’any 2021 ha estat l’any de renovació de la nostra imatge corporativa, en 
continuïtat amb el canvi de nom que vam dur a terme durant 2020. S’ha 
renovat la paperia, el logotip i la nostra imatge a les xarxes socials i a 
l’Infocolpis: 
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LÍNIA 2
COMUNITAT

També, en la línia d’aquesta renovació d’imatge, hem renovat el nostre 
portal web: www.colpis.cat

Aquesta renovació ha suposat, a més d’un canvi d’imatge, tota una 
sèrie de millores en la seva usabilitat per als col·legiats/des, introduint 
canvis en l’àrea privada per a un ús més òptim i eficaç.
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LÍNIA 2
COMUNITAT

El Colpis, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Sociologia i el 
patrocini de la Fundació La Caixa, va publicar el llibre Notes per a una 
història de la ciència política i de la sociologia catalanes, escrit pel Dr. 
Josep Maria Reniu, la catedràtica Marta Soler i la sociòloga Eulàlia Solé. 
Una obra amb la qual hem volgut repassar la història de la ciència 
política i de la sociologia a Catalunya i també la de les nostres entitats, 
el Colpis i l’ACS. 
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LÍNIA 2
COMUNITAT

03/02/2021 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ‘LA MÚSICA, EXPRESIÓN POLÍTICA 
DEL PUEBLO’ I ACTUACIÓ MUSICAL
Publicació del llibre del nostre col·legiat Jairo Viales: La música, expresión 
política del pueblo. La Comissió de Joves Professionals del Colpis organitzà la 
seva presentació. La sessió també va incloure una actuació musical per part 
de Jairo Viales

11/02/2021 TAULA RODONA: ELS REPTES DE FUTUR A LA CATALUNYA 
PROFESSIONAL (ONLINE)
L’Associació Intercol·legial de Col·legis de Professionals de Catalunya, de la 
qual el Colpis forma part, va organizar aquesta taula rodona, en la qual van 
intervenir els representants de les principals formacions polítiques en 
campanya per a les eleccions del 14F. La sessió va abordar temes 
d’economia, empreses i suport a les persones professionals, autònomes i 
mutualistes; de salut i benestar social; d’habitatge, territori i medi ambient i, 
d’ensenyament, justícia i dret a la mediació. 

02/03/2021 WEBINAR: DONES PROFESSIONALS DAVANT LA PANDÈMIA. 
LLIÇONS I ACCIONS
La Comissió de Dones i Igualtat de l’Associació Intercol·legial, de la qual el 
Colpis forma part, va organitzar aquest webinar

15/03/2021 TAULA RODONA: EL REPTE DE LES PROFESSIONS I 
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Organitzada per L’Associació Intercol·legial
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LÍNIA 2
COMUNITAT

23/03/2021 LA PARTICIPACIÓ I LA PRESA DE DECISIONS DE LES DONES ALS 
GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA
La Comissió de Gènere del Colpis va participar a la 65a sessió de la Comissió de la 
Condició Jurídica i Social de la Dones de les Nacions Unides (CSW65) amb
l’organització d’un acte paral·lel al Fòrum Virtual d’ONGs

Del 31 d’agost al 3 de setembre CRIDA DE VOLUNTARIS PER A LA 15A EDICIÓ DE 
L’ESA CONFERENCE 2021
L’European Sociological Association va cercar voluntaris/àries per a donar suport en 
l’organització del Congrés Internacional, en la què també hi va participar el Col·legi

27/09/2021 DILLUNS DE GÈNERE: CORRESPONSABILITAT SOCIAL
Debats organitzats per la Comissió de Gènere del Colpis

28/09/2021 PRESENTACIÓ DEL NOU WEB DEL COLPIS
Presentem la nova web corporativa del Col·legi, via Zoom

18/10/2021 PRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIA POLÍTICA
Es presenta l’ACCP, gestada amb el suport del Colpis, i amb la qual hi col·laborem 
habitualment

25/10/2021 WEBINAR DE LA COMISSIÓ SECTORIAL D'ACCIÓ SOCIAL, 
ENSENYAMENT I HUMANITATS DE LA INTERCOL·LEGIAL
La sectorial d'acció social, ensenyament i humanitats de la Intercol·legial organitza 
la conferència on-line amb el títol “Relacions dels col·legis professionals i la 
ciutadania amb les institucions públiques. Més enllà dels canals de participació”.
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LÍNIA 2
COMUNITAT

18/11/2021 SEMINARI WEB: ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS, ELS ODS I 
L'AGENDA 2030
Organitzat per la Intercol·legial

22/11/2021 PRESENTEM EL LLIBRE 'NOTES PER A UNA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA 
POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA CATALANES’
El Colpis, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Sociologia i el patrocini de 
la Fundació La Caixa, presenta la publicació Notes per a una història de la ciència 
política i de la sociologia catalanes, escrit pel Dr. Josep Maria Reniu, la 
catedràtica Marta Soler i la sociòloga Eulàlia Solé. Una obra amb la qual hem 
volgut repassar la història de la ciència política i de la sociologia a Catalunya i 
també la de les nostres entitats, el Colpis i l’ACS. 

2/12/2021 9a MENCIÓ ENRIC RENAU
Un any més impulsem juntament amb Educaweb i DEP Institut una nova edició 
d’aquesta menció

14/12/2021 ENTREGA DELS PREMIS ALS MILLORS TFG DE CIÈNCIA POLÍTICA I DE 
SOCIOLOGIA 2021
4a edició dels Premis Miquel Caminal i Anna Alabart als millors TFG de Ciència 
Política i de Sociologia
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La comissió, liderada per la col·legiada Eugènia Bretones i Espejo, vocal de la Junta de Govern del 
Col·legi, és una comissió mixta que es va fundar al juliol de 2017. Actualment més d’un centenar de 
persones col·legiades en formen part. Durant el 2021, la majoria de l’activitat s’ha realitzat de manera 
virtual, i s’ha reunit de forma presencial el mes de desembre. La Comissió de gènere disposa d’un 
compte de twitter propi, @ColpisGenere, que el 2021 va tancar amb 699 persones seguidores. 

Els objectius aprovats per aquesta Comissió són:

• Empoderar les dones politòlogues i sociòlogues col·legiades. 
• Establir mecanismes perquè els espais de decisió siguin paritaris, i promoure la 
participació mixta en els espais de participació del Col·legi i les activitats i serveis que s’ofereixen. 
• Reconèixer la diversitat des d’un punt de vista ampli, tenint en compte els rols socials 
establerts en la societat hetero-patriarcal en la què vivim. 
• Posar en valor les aportacions de la nostra professió respecte la perspectiva  de gènere i 
fer-ne divulgació vers la societat i contribuir-ne a la seva superació. 
• Fer xarxa viva entre i per les persones col·legiades amb interès en les qüestions de gènere, 
i  promoure espais de networking, activitats, i relacions amb altres entitats així com a espai de 
comunicació en clau de Ciència Política i de Sociologia femenines. 
• Tenir en compte des de la perspectiva històrica la contribució de les dones en la professió 
de la Ciència Política i la Sociologia, així com les personalitats singulars i posar-ho en valor. 

Comissió de 
Gènere
Responsable: 
Eugènia Bretones
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D’acord amb els objectius proposats, la Comissió de Gènere ha participat de les següents institucions
com a membre de ple dret:

- Plenari de l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG): les col·legiades Eugènia Bretones i Lídia
Arroyo són les representants actuals.

- Membre del Grup de treball de Dades i del Grup de treball de Polítiques Publiques de l’ Observatori
de la Igualtat de Gènere: les col·legiades Eugènia Bretones i Lídia Arroyo són les representants actuals.

- Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC), les col·legiades Lídia Arroyo, Alicia
Valdés, Roser Solà, Vanessa Lorenzo, Mónica de Ayguavives, Mercè Espunyes en són algunes de les
nostres col·legiades representants.

- Membre de la Comissió de Coordinació del CNDC, d’acord amb el nomenament de la col·legiada
Eugènia Bretones com a co-coordinadora del grup de treball adhoc per a la millora del funcionament
del CNDC i la reforma del Decret que el regula.

- Membre del GT Internacional, GT ODS (Agenda 2030); GT Economia i Empresa, GT Violències
Masclistes, GT Dones Grans, del CNDC.

- Membre de la Comissió de Dones de Igualtat de la Intercol·legial, la col·legiada i ex degana, Anna
Parès, és la representant actual.

- Membre de l’Assamblea general del projecte COPERSONA.
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La Comissió de Gènere participa a través de diferents òrgans en el Pla estratègic de polítiques de
gènere del Govern de Catalunya 2018-2021.
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I edició dels DIÀLEGS FEMINISTES ENTRE 
ARGENTINA, BRASIL I CATALUNYA

La Comissió de Gènere, gràcies a la iniciativa i 
coordinació de la col·legiada Valeria Tallarico,  
va coorganitzar la primera edició d'aquestes 
jornades juntament amb el Centre d’Estudis 
sobre Democratització i Drets Humans 
(CEDEHU) CEDEHU UNSAM Argentina, el Grup 
de Treball (GT) ‘Luchas antipatriarcales, 
familias, géneros, diversidades y ciudadanía’ 
del Consell Llatinoamericà de Ciències Socials 
(CLACSO) mitjançant una trobada virtual per a 
reflexionar sobre l’estat dels drets humans de 
les dones i nenes i de contribuir als moviments 
socials feministes de diferents països.

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2021
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Les jornades, de caràcter transnacional amb motiu de la celebració del dia 8 de març, Da internacional
de la Dona treballadora, van estar dividides en tres sessions temàtiques durant els dies 26 i 28 d'abril i
3 de maig, i van abordar les ciutadanies sexuals, els avenços i retrocessos de les violències sexuals i
masclistes en l'actualitat i el paper dels moviments socials en les lluites feministes, respectivament.
En cada trobada es va portar a terme un anàlisi i un debat entre les expertes participants en relació
amb els reptes que cal afrontar des d'Argentina, Brasil i Catalunya.

Les jornades es van portar a terme en línia i van ser retransmeses en directe pel canal
de Youtube de Colpis Catalunya.

CSW65 ONU Dones

- Les companyes participants al GT de Participació internacional del CNDC, Vanessa López i Eugènia
Bretones, van redactar la part de Participació política i empoderament de les dones i les nenes de
Declaració del CNDC sobre Catalunya, presentada a la 65th Session of the Commission on the Status
of Women (CSW65) període de la CSW d’ONU Dones.

- Organització de la xerrada ‘La participació i la presa de decisions de les dones als governs locals de
Catalunya’ en el marc del Fòrum Virtual d’ONGs d’actes paral·lels a la 65a sessió de la Comissió de la
Condició Jurídica i Social de les Dones de les Nacions Unides.
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L’acte va tenir lloc el 23 de març de 2021 a 
les 10:30h, en versió castellà-anglès, En 
aquesta ocasió, la comissió va presentar 
quatre iniciatives impulsades per diferents 
governs locals catalans i entitats socials, on 
les dones han pogut participar de forma 
activa en l’elaboració de les polítiques 
publiques corresponents.erns locals i 
entitats. Les col·legiades Vanessa López, 
Mónica de Ayguavives, Anna Obach, i la 
col·laboració de Mercè Espunyes, Roser 
Solà, i Eugènia Bretones per la organització i 
celebració de l’acte amb el suport de la 
responsable de comunicació, la Sra. Laia 
Farrera.
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PLA D’IGUALTAT DEL COLPIS

En la reunió de la Junta de Govern del COLPIS del 10/11/2020, la dita Junta —a proposta de l’Eugènia 
Bretones, com a responsable de la Comissió de Gènere— Es va aprovar la creació d’una Comissió 
Negociadora  “que rebi el diagnòstic i faci el seguiment del procés d’elaboració del Pla d’Igualtat i dels 
actes que es portin a terme per a implementar les millores que se’n derivin”. A la CNI-COLPIS també se 
li encarrega que desenvolupi les funcions legalment previstes per a aquest tipus d’òrgan. Amb 
composició representativa i paritària de tota la comunitat del COLPIS, tant de les persones col·legiades, 
la Junta de Govern i les persones treballadores assalariades del COLPIS. Les persones que formen part 
d’aquesta CNPI, que han estat escollides de forma democràtica, són la Sra. Rocío Navarro en 
representació de les persones col·legiades i en qualitat també d’experta en gènere, el Sr. Antoni 
Biarnés en representació de les persones assalariades , i el Sr. Josep Oller en representació de la Junta 
de govern, junt amb la Sra. Eugènia Bretones com a responsable de Gènere i vocal en representació de 

la Junta de Govern. 
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El dia 29/01/2021 es va ratificar la composició de la CNI-COLPIS als quatre integrants d’aquesta, i el dia 
03/02/2021 es va difondre públicament la constitució i composició de la CNI-COLPIS a través del 
butlletí electrònic del Col·legi (Infocolpis) i de la web corporativa.

Finalment, el dia 02/02/2021 es produeix la primera reunió oficial de la CNI-COLPIS, que serveix per a
proposar un Reglament Intern de Funcionament del CNI-COLPIS. El Reglament fou aprovat per
unanimitat en la segona reunió de la Comissió, celebrada el 26/02/2021.
També en la primera reunió es pren contacte.

Durant l’any 2021, es va poder acordar la licitació pública per a que una empresa o professional
externa pugués realitzar el Diagnòstic del Col·legi per al Pla d’Igualtat.

El Diagnòstic i proposta de Pla d’Igualtat ha estat elaborat per l’empresa DALEPH, guanyadora de la
licitació llançada per a tal fi. Oriol Valentí, representant de l’empresa Daleph, va ser a qui es va
encarregar l’elaboració del Pla d’Igualtat.

La CN-PI ha estat reunida periòdicament durant l’any 2021, per tal de treballar en la verificació del
Diagnòstic lliurat per l’empresa Daleph.
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FORMACIÓ EN GÈNERE

Enguany s’ha posat en marxa un nou Postgrau de La perspectiva de gènere a les polítiques públiques.
Eines conceptuals i metodologies, impulsat i coordinat per la col·legiada Lídia Arroyo
Prieto, investigadora del grup de Gènere i TIC (IN3-UOC) i professora al Departament de Psicologia
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Postgrau, en format presencial, ha tingut un èxit de matrícula en aquesta I edició, que es va iniciar el
22 d’octubre de 2021, amb l’objectiu  d’aportar els elements conceptuals i teòrics per a què les 
persones participants coneguin les diferents aproximacions a la incorporació de la perspectiva de 
gènere, des de la perspectiva feminista i amb una mirada interseccional així com proporcionar eines 
metodològiques i pràctiques per a què l’alumnat pugui aplicar els coneixements teòrics per al 
disseny, implementació i avaluació d’intervencions.

Paral·lelament, s’ha mantingut la Formació continuada amb perspectiva de gènere per als i les nostres 
col·legiats i col·legiades. També s’ha posat en marxa un subgrup de la Comissió per tal d’incorporar la 
perspectiva de gènere en un llibre que està impulsant el Fòrum de Col·legi sobre història de la Ciència 
política i de la Sociologia de Catalunya. 



Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2021

Comissió de 
Gènere
Responsable: 
Eugènia Bretones

DIVULGACIÓ

Per últim, destacar la participació en diversos mitjans de comunicació, debats i taules rodones
organitzades per diversos agents col·laboradors com EuroLocal a Castelledefels, en els que persones
col·legiades de la Comissió de gènere han participat. Entre d’altres, a la secció de Feminismes i Igualtat
"Tot a Europa", de RNE-Ràdio4 del 2 de juliol. És l'últim programa d'aquesta temporada i el vull dedicar
al Fòrum Generació Igualtat, al programa @Plusvàluadones per part de la @MireiadelPozo, a Ràdio
Estel.

Destaquem la col·laboració de la responsable de la Comissió de Gènere en l’especial monogràfic de La
Vanguardia sobre Liderar con W de women, de la periodista Aurora Campmany, amn motiu del 8 de
març- Dia internacional de la Dona treballadora, de La Vanguardia. Enllaç a la publicació
https://www.lavanguardia.com/lv/monograficos/8-m-2021/interior3.html. Eugènia destaca aquesta
col·laboració per augmentar la visibilitat de la tasca del Col·legi, i de les seves comissions, en mitjans
de comunicació considerats “tradicionals” però que ens permeten arribar a un gran nombre de lectors
i lectores per la seva àmplia i sòlida audiència.
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Xerrada a Castelledefels amb motiu del 25N “La violència de gènere en el marc de la UE”.

Respecte els dies de commemoració 
institucional, la Comissió de gènere 
s’ha adherit als actes unitaris dels dies 
8 de març - Dia Internacional de la 
Dona, i del 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’erradicació de les 
violències masclistes, Dia Internacional 
per la Visibilitat Lèsbica, i als diferents 
actes i reivindicacions del territori.  
Participants de la Manifestació virtual 
catalana Crit per les Dones Afganeses, 
enllaç al web d’aquest acte de 
reclamació pels drets de les dones 
afganses, enllaç 
https://critvirtual.com/
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El passat 4 de novembre la politòloga Eugènia Bretones Espejo, responsable de la
comissió de Gènere del Colpis i vocal a la Junta de govern, va ser escollida per a
ocupar la vicepresidència segona al Consell Nacional de Dones de Catalunya,
òrgan de participació i consulta amb més de 400 entitats que treballen per la
defensa dels drets humans de les dones, així com les diferents entitats de dones
del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de
polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

L’Eugènia, que coordina el Grup de Treball ad hoc per a la millora de 
funcionament del CNDC i la modificació del Decret que el regula, ha posat 
l’accent en la importància de “treballar en un protocol de relacions entre les 
administracions i les associacions i programes per a què la participació ciutadana 
sigui el tercer agent de la democràcia”.
Amb aquest nomenament de la nostra companya, el Col·legi i tota la nostra 
professió donem un pas molt important en el treball per a la igualtat de gènere a 
Catalunya.
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Dilluns de Gènere

Dilluns de Gènere és una trobada mensual virtual organitzada per la Comissió de gènere del COLPIS i 
obert a tot el Col·legi on presentem i debatem diferents temes relacionats amb les ciències polítiques 
i socials des d’una perspectiva de gènere. Les trobades són l'últim dilluns de cada mes de 19 a 20 
hores per zoom. L'objectiu de les sessions és conèixer-nos, fer xarxa, i compartir els nostres 
coneixements. En cada sessió, una persona de la comissió fa una presentació de 25 - 30 minuts seguit 
de 30 minuts  discussió i debat. Els temes tractats fins ara inclouen: l'impacte de les Apps al sector de 
les cures a domicili; els videojocs des d’una perspectiva de gènere; la violència de gènere a la tercera 
edat, l'ús i política del temps, i conciliació i corresponsabilitat,LGTBIQ i perspectives d’actuació, i 
discapacitat i feminisme.

Sessions 2021:

Dilluns 26 abril - Cures a Domicili i Noves Plataformes Digitals  

Durant aquesta sessió l’Olivia Blanchard ens va donar una introducció al món de les cures a domicili i 
les noves plataformes digitals que hi estan sorgint com intermediaries laborals. Després vam debatre: 
Cap on va el nostre sistema de cures?
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L’Olivia Blanchard és llicenciada en Ciències Polítiques per l’Universitat de Bristol i formada en 
técniques de recerca per la London School of Economics. Actualment cursa el postgrau del COLPIS en 
la introducció de la perspectiva de gènere als projectes i polítiques públiques. Treballa com 
investigadora a la Digital Future Society Think Tank on investiga l’impacte de la tecnología en la 
societat i lidera l’àrea de recerca sobre el futur del treball. Prèviament va treballar més de 10 anys en 
investigació i advocacy en temes d’ajuda humanitària, salut global i drets humans. 

Dilluns 31 de maig - El impacto de género en las nuevas oportunidades tecnológicas: los 
videojuegos y el deporte electrónico

Durant aquesta sessió la Silvia Castillo Salvador va donar una introducció al món dels videojocs i els 
esports electrònics des de la perspectiva de gènere. Com vam veure a la sessió, el desenvolupament i 
l’accés a les noves tecnologies es un procés clau, no només pel desenvolupament de la innovació i la 
recerca, sinó també per la creació de nous espais de treball qualificat. Els videojocs comporten part 
del procés i, en els últims anys, han implicat una enorme transformació com a medi audiovisual i 
esdeveniment esportiu facturant 120.100 milions de dòlars només en 2019 (un 3% més que l’any 
anterior). Sabent que aquest sector té el potencial de seguir en creixement i demanda de personal 
qualificat, son els esports electrònics un espai neutre al gènere? L’evidència indica que no ho és i que 
es segueix reproduint els rols de gènere.
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La Silvia Castillo és una investigadora junior de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Està 
formada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública a la Universitat Pompeu Fabra i actualment 
cursa un postgrau de la UAB en Gènere i Igualtat. Compromesa amb l'igualtat de gènere, explora la 
relació d'aquest amb els nous entorns tecnològics i digitals.

Dilluns 28 de juny - Les violències masclistes vers les dones grans: una aproximació feminista i 
interseccional

Durant aquesta sessió la Catarina Alves va presentar els resultats de l'estudi realitzat amb la Fundación 
Aroa per a l'ICD i que es diu "Les violències masclistes vers les dones grans: una aproximació feminista i 
interseccional".
La Catarina Alves és llicenciada en Política Social, amb postgrau en Intervenció Psicosocial amb 
Immigrants, refugiats i minories per la Universitat de Barcelona i Màster en Estudis de Gènere, Dona i 
Ciutadania amb especialització en tràfic de persones. Actualment està fent el seu doctorat, creant un 
model d'assistència psicosocial amb perspectiva transcultural i de gènere a la UAB. La Catarina té vuit 
anys d'experiència com a directora de serveis municipals especialitzats a l'Ajuntament de Barcelona, on 
va treballar en la intervenció directa amb víctimes de tràfic i dones immigrants i on va desenvolupar 
bones pràctiques. Actualment és professora associada de la UAB, fa investigació social i de gènere i 
desenvolupa bones pràctiques a l'àmbit de la intervenció amb víctimes de violència gènere per a 
l'administració pública, per a empreses i projectes Europeus.
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Dilluns 26 de juliol - Perquè és important el temps des d'una perspectiva de gènere?

Durant aquesta sessió l'Ariadna Güell va fer una presentació titulada: "Perquè és important el temps 
des d'una perspectiva de gènere?". L'Ariadna va conceptualitzar el temps com un problema polític, va 
explicar les conseqüències de l'actual organització social del temps en les dones i l'impacte que tenen 
en la salut i l'igualtat d'oportunitats de les dones i llançarà algunes idees de polítiques de temps que 
poden ajudar a canviar la situació actual.

L'Ariadna Güell és sociòloga i màster en gestió pública per l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya. Ha treballat en diverses consultores multinacionals fent projectes de disseny de política 
pública, plans estratègics, millora de serveis públics i contractació pública, tant a Catalunya com a nivell 
internacional en organismes de la Unió Europea i de les Nacions Unides. Des de 2019 combina la feina 
de consultora freelance amb la coordinació de l'Associació Barcelona Time Use Initiative for a Healthy 
Society, que recull el llegat de la Iniciativa per la Reforma Horària.
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27/9/21 - El projecte Co-persona: l’organització social del temps i la corresponsabilitat

Durant aquesta sessió, donarem continuitat a la temàtica del juliol sobre la organització social del temps 
i convidarem a Berta Riera, coordinadora del projecte Copersona, a fer una presentació sobre el seu 
projecte i a aprofundir en alguns temes relacionats amb la corresponsabilitat social.

8/11 /21 - LGTBIQ+ perspectives d'actuació imminents

En aquesta ocasió vam comptar amb la participació de representants de tres organitzacions convidades 
(Fundació Enllaç, l'Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya i LesBiCat) que van explicar quina és la 
seva funció, objectius i projectes, amb especial menció sobre problemes de les persones grans i 
dependents LGTBI.

·  L'Observartori té com a objectiu recollir denuncies i actualitzar les incidències LGTBIfòbiques, fer el 
seguiment de l’estat i l’evolució dels casos registrats. De part de l'observatori vindrà el Dircom, Daniel 
Grande, politòleg especialitzat en comunicació política i govern local.
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·  LesBiCat és grup de dones lesbianes, bisexuals i pansexuals de Catalunya que treballem des d’una 
perspectiva feminista per la transformació social. De part de LesBiCat vindrà Elena Longares, activista 
feminista i LGTBI+ que porta treballant en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva del col·lectiu LGTBI+ 
vuit anys, i també ha fet activisme en aquest àmbit. Ha coordinat i elaborat l'Informe de l'Estat de 
l'LGTBI-fòbia a Catalunya del 2014 al 2018. En aquest moment treballa a L'Associació de Drets Sexuals i 
Reproductius i és membre de LesBiCat i de la Campanya Feminista pel Dret a la Reproducció Assistida.

·  La Fundació Enllaç defensa la dignitat de les persones LGBTI, i especialment les d’edat avançada o 
dependents, vetllant que no rebin tractes discriminatoris per raons de l’orientació sexual o d’identitat i 
expressió de gènere. De part de la Fundació vindran Adela Boixadós i Joan Casas.  

·  Adela és sociòloga i treballadora social. Professora i sotsdirectora de la Unitat de Formació i Recerca -
Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de Recerca i Innovació en 
Treball Social (GRITS) de la Universitat de Barcelona. Experta en envelliment. Activista des del 2012 a 
favor dels drets de les persones grans LGTBI col·laborant amb la Fundació Enllaç en l'àrea social i en 
l'atenció a les persones usuàries de la entitat, en la realització de diferents estudis sobre les necessitats 
de les persones grans o vulnerables LGTBI i en l'edició de guies per a les persones grans LGTBI.
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·  Joan Casas.  Treballador social. Activista des del 2017 a favor dels drets de les persones grans LGTBI 
col·laborant amb la Fundació Enllaç en l'àrea social i en l'atenció a les persones usuàries de l'entitat, 
col·laborant com a coordinador de projectes comunitaris sobre persones grans o vulnerables LGTBI, en 
accions directes sobre el col·lectiu de persones grans o vulnerables LGTBI als diferents espais de relació 
de gent gran LGTBI i en l'edició de guies per a les persones grans LGTBI
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29/11/21 - Discapacitat i feminisme; dues lluites paral·leles?

En aquesta ocasió vam comptar amb la participació de Jaume Burdils. 
A la sessió vam tractar el tema de la diversitat funcional des d'una perspectiva sociològica. El Jaume va 
fer una breu analisi del moment en que ens trobem, tant a escala local com global. Va abordar també 
l'enfocament que fan els mass media sobre la qüestió, així com apuntar coincidències, interessos 
estratègics i objectius de lluita comuna amb el moviment feminista. En Jaume va fer algunes propostes 
per a que ambdós moviments intensifiquin el seu treball conjunt en el futur. 

Jaume Burdils, sociòleg especialitzat en comunicació política. En Jaume va fer un màster en 
comunicació política i empresarial així com un postgrau en politiques europees. Ha treballat en diaris 
digitals, integració de persones amb discapacitat a l'àmbit laboral, investigació i consultoría política. 
Actualment, col.labora a la secció d'opinió del diari "Dbalears.cat". Té una discapacitat visual del 75%. 
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Responsable: 
Eugènia Bretones
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OBJECTIUS 

La Comissió Acadèmica té per a objectiu general enfortir la Sociologia i la Ciència Política. Per a
tal propòsit ens plantegem treballar en dues línies principals. D’una banda, volem promoure que
la docència de la Ciència Política i la Sociologia incorpori les eines conceptuals i metodològiques
necessàries per a formar a professionals que tinguin les competències necessàries per a donar
resposta als reptes socials actuals. I d’altra banda, volem enfortir la posició de la Sociologia i la
Ciència Política com a disciplines claus per a l’anàlisi de la societat contemporània i el disseny,
planificació, seguiment i avaluació d’intervencions per a fer front als reptes de futur.
D’aquesta manera, volem millorar la posició de la Sociologia i la Ciència Política com a Ciències
Socials en els debat contemporanis i el diàleg interdisciplinar.
Treballarem en col·laboració amb les associacions acadèmiques d’ambdues disciplines i de les
universitats i centres de recerca que estan generant coneixement sociològic i politològic.
Els reptes vinculats a la digitalització, la igualtat de gènere intersecccional i la democratització
seran transversals al nostre treball.

Responsable: Lídia Arroyo

Comissió 
Acadèmica
Responsable: 
Lídia Arroyo
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PROJECTES INTERANUALS 

Premis Miquel Caminal i Anna Alabart als millors TFG de Ciència Política i de Sociologia 

Col·leció d’`Àmbits de Política i Societat 

Anàlisi dels reptes de la Ciència Política i Sociologia en les Titulacions de Ciència Política i Sociologia 
de les universitats catalanes. Tutorització del Practicum de Sociologia de la Univesrsitat de València 
(Judit Piera). 

La presència de la Sociologia i les Ciències Polítiques en els debats contemporanis dels reptes de 
futur. Organització de taula de treball sobre dades digitalitzades i diàleg interdisciplinar 

Projectes amb ecosistema COLPIS 

 Associació Catalana de Ciències Polítiques de Catalunya 

Participació en la creació de l’ACCPC i el seu desenvolupament.

 Associació Catalana de Sociologia 

Elaboració del llibre “Notes per a una història de la Ciència Política i de la Sociologia catalanes”. 

Comissió 
Acadèmica
Responsable: 
Lídia Arroyo
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 European Sociological Association

Participació al Comité Local del Congrés Europeu de Sociologia. 

Organització de la Round Table Internacional  “Challenges for Youth of Post-Pandemic Societies: 
Educació and New Forms of Work” en el marc del Congrés Europeu de Sociologia. 

TAULA RODONA: "CHALLENGES FOR YOUTH OF POST-PANDEMIC SOCIETIES: EDUCATION AND NEW 
FORMS OF WORK" | Colpis

 Intercol·legial 

Participació en la creació del Grup de Treball sobre Universitats 

 Agencia de Qualificació Universitària (AQU) 

Participació al Comité d’Avaluació Externa (CAE) del Grau de Gestió i Administració Pública de la 
Universitat de Barcelona 

 Associació Catalana de Sociologia 

Elaboració del llibre “Notes per a una història de la Ciència Política i de la Sociologia catalanes”. 

Comissió 
Acadèmica
Responsable: 
Lídia Arroyo
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ACTES (CO-)ORGANITZATS PER LA COMISSIÓ ACADÈMICA 

ACTES DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE LA COMISSIÓ 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'NOTES PER A UNA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA 
CATALANES' | Colpis

ENTREGA DELS PREMIS ALS MILLORS TFG DE CIÈNCIA POLÍTICA I DE SOCIOLOGIA | Colpis

DEBATS ELECTORALS 

25/01/2021  DEBAT ONLINE: EL FUTUR DE LA PRESIDÈNCIA BIDEN

https://www.colpis.cat/debat-online-el-futur-de-la-presidencia-biden/

18/02/2021  DEBAT POSTELECTORAL: ANÀLISI RESULTATS ELECCIONS CATALANES 2021

https://www.colpis.cat/debat-postelectoral-analisi-resultats-eleccions-catalanes-2021/

Comissió 
Acadèmica
Responsable: 
Lídia Arroyo
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16/05/2021  DEBAT POSTELECTORAL ESCÒCIA 2021

https://www.colpis.cat/debat-postelectoral-escocia-2021/

20/09/2021  TAULA RODONA: ELECCIONS AL BUNDESTAG 2021. QUÈ PASSARÀ DESPRÉS DE L’ERA 
MERKEL?

https://www.colpis.cat/taula-rodona-eleccions-al-bundestag-2021-que-passara-despres-de-lera-
merkel/

29/09/2021  ANÀLISI POSTELECTORAL: L'ERA POST-MERKEL: REPERCUSSIONS PER ALEMANYA I LA 
UNIÓ EUROPEA

https://www.colpis.cat/agenda/fitxa/626/lera-post-merkel-repercussions-per-alemanya-i-la-unio-
europea/

Comissió 
Acadèmica
Responsable: 
Lídia Arroyo
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ACTES EN COL·LABORACIÓ AMB L’ACCP

Anàlisi prèvia eleccions presidencials a França https://www.youtube.com/watch?v=iMrkqXdqb8I

50 anys de l’Assemblea de Catalunya:
https://www.youtube.com/watch?v=4EbpuR6cStQ

El context polític i els nostres Parlaments, amb el Dr Joan Ridao
https://www.youtube.com/watch?v=kyPtACDGN38

Entrevista a la Dra. Donatella Della Porta.
https://www.youtube.com/watch?v=GkUp_tNdG9s

Presentació de l’Associació Catalana de Ciència 
Política https://www.youtube.com/watch?v=hNLyY6iyVho

Comissió 
Acadèmica
Responsable: 
Lídia Arroyo
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ACTES CO-ORGANITZATS AMB LA COMISSIÓ DE GÈNERE 

- COL·LOQUI AMB LA POLITÒLOGA JANE MANSBRIDGE | Colpis
- LA IGUALTAT DE GÈNERE DAVANT DEL REPTE DE LA DIGITALITZACIÓ, NOU PODCAST DE 'LA 

MIRADA DEL COLPIS' | Colpis

ACTES CO-ORGANITZATS AMB l’EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 

TAULA RODONA: "CHALLENGES FOR YOUTH OF POST-PANDEMIC SOCIETIES: EDUCATION AND NEW 
FORMS OF WORK" | Colpis

IMPACTE ALS MITJANS 

 En col·laboració amb la Comissió de Gènere: LA IGUALTAT DE GÈNERE DAVANT DEL REPTE DE LA 
DIGITALITZACIÓ, NOU PODCAST DE 'LA MIRADA DEL COLPIS' | Colpis

 El coronavirus se muda a la zona alta de Barcelona: de Nou Barris a Sarrià | Cataluña | EL PAÍS 
(elpais.com)

 Reptes del món del treball, Educaweb 

Comissió 
Acadèmica
Responsable: 
Lídia Arroyo
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Comissió 
Acadèmica
Responsable: 
Lídia Arroyo

PUBLICACIONS 

Ridao, Joan (2021) El final de la XII legislatura al 
Parlament de Catalunya: entre la inestabilitat i 
la pandèmia de la Covid-19, Col·leció d’`Àmbits 
de Política i Societat, 1. Col·legi de Professionals 
de la Ciència Política i la Sociologia. 
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Comissió 
Acadèmica
Responsable: 
Lídia Arroyo

PUBLICACIONS 

Reniu, Josep Maria; Soler, Marta; Solé, Eulàlia 
(2021) Notes per a una història de la ciència 
política i de la sociologia catalanes. Col·legi de 
Professionals de Ciències Polítiques i Sociologia; 
Associació Catalana de Sociologia.
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• Durant aquest 2021 hi ha hagut un total de 91 persones que han omplert el formulari en el qual els
col·legiats/des tenen l'oportunitat de donar-se a conèixer i exposar les seves preferències i interessos
en l'àmbit de la comissió internacional del Colpis.

• Actualment el grup de whatsapp de la Comissió de Relacions Internacionals compta amb 84
participants, 12 més que a finals del 2020, per la qual cosa aquest canal garanteix una molt bona via
de comunicació. S'han anat enviant informacions periòdiques, pràcticament setmanals, sobre ofertes
de feina i informacions sobre actes o notícies internacionals.

• Dins de la Comissió es compta amb un grup de 5 persones especialitzades i que donen suport
específic a la Comissió. Destacar, per sobre de tot, el suport del Miguel Ángel Medina en l'organització
de totes les activitats.

• Assistència de la responsable de la Comissió, Dèbora Miralles, a les juntes directives del CCME,
sessions i actes i participació activa segons les propostes.

• El 30 de maig de 2021 es va signar el conveni amb l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona

Comissió de 
Relacions 
Internacionals
Responsable: 
Dèbora Miralles

28 Noves incorporacions el 2021
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D’altra banda, la Comissió ha organitzat diverses activitats al llarg de l’any:

• 19/1/21 Sessió amb el CIDOB sobre els 10 grans temes que marcaran l'agenda internacional el 2021

• 28/1/21 Coorganització, amb l'ICPS i el CIDOB, del debat online sobre el futur de la presidència de
Biden

• 24/3/21, 13.30h Sessió sobre treballar a OI a la Universitat Autònoma de Barcelona

• 27/4/21, 13.30h Sessió sobre treballar a OI als col·legiats/des

• 13/5/21 Escòcia 2021: Del Brèxit a un segon referèndum d'autodeterminació?

• 9/6/21 Sessió amb el delegat del Govern a Mèxic sobre les eleccions a Mèxic

• 21/9/21 Sessió d'anàlisi preelectoral a Alemanya amb el Parlament Europeu i el consolat d'Alemanya a
Barcelona. Amb la participació de l'ICPS.

• 29/9/21 Sessió d'anàlisi postelectoral a Alemanya amb el CIDOB i l'ICPS. Des del Colpis contctem amb
Klaus-Jürgen Nagel

• 9/12/21 Participació a la sessió de discussió al voltant de l’informe de prospectiva ‘El món el 2022:
deu temes que marcaran l’agenda internacional’, que el CIDOB publica anualment

Comissió de 
Relacions 
Internaconals
Responsable: 
Débora Miralles
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Alhora, durant 2021 s’ha produït una participació com a Col·legi en debats organitzats sobre relacions
internacionals

• 19/1/21: prioritats de la presidència portuguesa

• 9/7/21: prioritats de la presidència eslovena

• 15/9/21: sessió sobre l'Estat de la Unió Europea

Presència de la Comissió als mitjans de comunicació

• 15/12/21 Gravació del podcast sobre la Conferència del Futur d'Europa amb la col·laboració de dos
col·legiats experts en la UE, per al podcast ‘La mirada del Colpis’

Comissió de 
Relacions 
Internaconals
Responsable: 
Débora Miralles
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Des del segon semestre de 2019, Josep Oller encapçala la Comissió de Gestió Pública juntament amb Jordi 
Grané. El càrrec es va formalitzar a l’Assemblea General Extraordinària del 17 de desembre de 2019. 

1- Participació en els treballs i seguiment de la Comissió executiva per al desplegament del pla de treball de la 
I Cimera contra causes estructurals de la corrupció amb la implementació dels 16 acords aprovats.

2- Participació en els treballs i dins la comissió de seguiment per dur a terme el programa L'Estratègia de lluita 
contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública, aprovada el 15 de gener de 2020 en Acord de 
Govern, que estableix 25 actuacions, a implementar durant un període de dos anys, que tenen com a objectiu 
impulsar la integritat pública i millorar la qualitat institucional.

3- Participació en els treballs i òrgans de seguiment de l'Open Government Partnership (OGP), l'aliança 
mundial de governs oberts, una xarxa internacional que des del 2011 promou el govern obert. En formen part 
més de 70 estats i també 70 ciutats i regions que s'han incorporat al seu programa local. És l’Aliança Mundial 
de Governs Oberts, que té com a objectiu promoure una governança transparent, responsable, inclusiva i que 
asseguri la rendició de comptes.

4- Aportacions al procés de consulta participativa de la futura Llei d'Ocupació Pública de Catalunya.

Comissió de 
Gestió Pública
Responsable: 
Josep Oller/Jordi 
Grané 43 noves incorporacions
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5- Reunions de treball.

6- Programa de ràdio amb relació al directiu públic professional.

7- Reunió de treball dins del FERA (Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració ) amb l'Institut 
Ostrom, col·legi d'Economistes, Enginyers, etc.. per crear sinèrgies i aconseguir els objectius comuns.

8- Participació a la creació i com a membres de ple dret de l'Associació contra la corrupció que desenvolupa 
l'Observatori contra la Corrupció de Catalunya.

9- Publicació d'article al bloc de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Comissió de 
Gestió Pública
Responsable: 
Josep Oller/Jordi 
Grané
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La Comissió de Mediació es crea per acord de Junta de Govern Extraordinària el 15 de juny de 
2017 i es va constituir oficialment el 2 d’octubre de 2017.

La responsable de la Comissió de Mediació és Sònia Pereda López, també secretària de la Junta 
del Col·legi.

Els objectius principals de la Comissió de Mediació són els següents:

-Fer xarxa entre col·legiats/des especialistes en mediació i interessats/des en el tema.
-Fer visible aquesta professió per al nostre col·lectiu i potenciar-ne el coneixement.
-Esdevenir els i les referents del Col·legi en qüestions de mediació, en especial en conflictes 
públics, és a dir, quan una de les parts és una administració pública.
-Fer articles sobre mediació que ens publiquin a la revista Àmbits del Colpis i donar publicitat des 
del Col·legi a través de xarxes socials.
-Organitzar i proposar actes, xerrades, conferències i altres.
-Col·laborar amb la vocalia que té el Col·legi al  Comitè Assessor de la Mediació del Departament 
de Justícia.
-Portar un Registre públic de professionals de la mediació col·legiats (en fase d’implementació).

Comissió de 
Mediació
Responsable: 
Sònia Pereda
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ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2021

Com a resultat de la feina portada a terme durant aquest any, la comissió de Mediació: 

• Reunió de la Comissió el 21 de gener de 2021

• Xerrades pel xat de WhatsApp

• Activitat al twitter de la comissió, tancant l’any amb 290 seguidors/es

• Reunions de la responsable de la comissió amb el Consell Assessor de la Mediació (el 18/05/2021 i el 

29/11/2021)

Comissió de 
Mediació
Responsable: 
Sònia Pereda
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La Comissió Societat Digital, que articula la tecnologia moderna i el món de les dades amb la sociologia, les 
ciències polítiques i les administracions publiques. Encapçalada per Josep Vives, ha comptat aquest 2021 
amb 21 noves incorporacions. Des del seu inici, han treballat de forma online. 

Al llarg del 2021 han dut a terme:

1) Treballar en definir el projecte de Master en Data Science i Societat Digital (DSSD). - Disseny de continguts
- Contactes previs amb possibles partners del master (empreses i administracions) i professors
- Sondeig de interès en el perfil del Master per part de responsables possibles "empleadors" d'alumnes amb 
aquestes competencies

Comissió
Societat Digital
Responsable
Josep Vives
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2) Reunions de contacte i de presentació de la comissió i/o del projecte de Master amb entitats i empreses. 
- Secretaria de Govern Obert de la Generalitat
- Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat, Direcció General d'Administració Digital
- Escola d'Administració Publica de Catalunya (EAPC)
- Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona
- Fundació Barcelona Mobile World Capital
- Fundació Etica Consulting
- Comunitat Algorights
- Comunitat MyData Barcelona

3) Participació (en curs) com a co-investigadors i mentors representants de la societat civil al projecte de 
recerca del IERMB/EAPC sobre indicadors de transformació digital de l'administració pública de a la 
convocatòria de l'EAPC. http://eapc.gencat.cat/ca/recerca/Convocatories_de_recerca/

Comissió
Societat Digital
Responsable
Josep Vives
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La Comissió d’Infància i Joventut es va constituir l’any 2017. Al llarg d’aquest temps, s’ha treballat en
la consolidació de la comissió; el perfil dels i les membres que s’uneixen al grup; el tipus d’activitats
més adequades i la millor manera d’organitzar-se per treballar. Durant l’any 2020 els membres de la
Comissió han estat en contacte a través del grup de WhatsApp, el qual ha augmentat amb 13 nous
membres en el darrer any.

Comissió 
d’infància i 
joventut
Responsable: 
Roger Mancho
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A fi de facilitar la participació dels col·legiats en la vida del Col·legi arreu del país, el Col·legi té
constituïdes les següents comissions territorials:

• COMARQUES DE GIRONA. Responsable: Joan Trias

• CAMP DE TARRAGONA. Responsable: Xavier Fähndrich (gener a juliol) / Jesús Gelida
(setembre a desembre)

• TERRES DE L’EBRE. Responsable: Alba Sancho

• LLEIDA. Responsable: Albert Balada

• COMARQUES CENTRALS. Responsable: Eduard Barcons (gener a juliol) / Antoni Josep
Valentí Moll (setembre a desembre)

• BRUSEL·LES. Responsable: Ignasi Centelles

Comissions 
Territorials
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Comissions 
Territorials:
TERRES DE L’EBRE

Amb l’objectiu que el Col·legi esdevingui el referent de veu “acreditada” i de “prestigi” dels i les
politòlegs/ogues i sociòlegs/ogues de Catalunya a les Terres de l’Ebre, tant per als professionals i
recent titulats (en clau interna) com per als actors polítics i agents públics i mitjans (en clau
externa) en els diferents temes de la xarxa social, els objectius d’aquesta comissió, que ha
incorporat un nou membre aquest 2021, han estat:

1. Divulgació: Donar a conèixer el Col·legi al nostre territori.

2. Participació: Facilitar la participació dels i les col·legiats/des de les nostres Terres en
la vida del Col·legi per tal que aportin idees i s’impliquin en els nostres afers, i

3. Coneixement: Crear espais de connexió, xarxa i cocreació a les Terres de l’Ebre.
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Comissions 
Territorials:
LLEIDA i 
CAT CENTRAL

• En el cas de la Comissió de Lleida, les activitats principals han quedat aturades degut a la
pandèmia. No obstant això, l’any 2021 destaca per la fluïdesa de les comunicacions els seus
membres, sobretot a través del grup de whatsapp, i per de la difusió de la ciència política i
de la sociologia als mitjans de comunicació que han acudit a la Comissió per analitzar temes
relacionats amb aquets àmbits.

• Pel que fa a la Comissió de Catalunya Central, al llarg de 2021 han tingut 13 noves incorporacions. 

Comissions 
territorials: 
GIRONA

La Comissió territorial de Girona es va constituir al febrer de l’any 2018. Des de llavors, s’ha treballat en la 
consolidació de la xarxa dels professionals en aquesta zona en relació amb les necessitats del territori. La 
comissió de Girona ha comptat amb 10 noves incorporacions al llarg de 2021
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Responsable: Ignasi Centelles 

Comissions 
Territorials:
BRUSSEL·LES

• Focus en la comunicació interna amb l'obertura d'un canal de Telegram propi de la comissió per 
compartir notícies en relació a temes europeus, formacions i ofertes de feina vinculades a la UE.

18 noves incorporacions el 2021



El Col·legi, en tant que corporació de dret públic creada per llei del
Parlament de Catalunya, té una funció social important a desenvolupar:
aportar a la societat el coneixement i l’experiència pròpies de la
sociologia i la ciència política, per contribuir a millorar l’àmbit dels
interessos públics al país. En exercici d’aquesta funció, durant l’any 2021
hem dut a terme nombroses activitats (que sovint han tingut alhora una
dimensió de foment de la comunitat politològica-sociològica, en tant que
en la mesura que aquesta comunitat estigui més estructurada i més
activa, més útil resultarà al país).

Aquí mostrem un resum de les activitats realitzades pel Colpis:

14/01/2021. PRESENTACIÓ: ‘EL MÓN EL 2021: DEU TEMES QUE
MARCARAN L’AGENDA INTERNACIONAL’
Presentació de l’informe elaborat pel CIDOB en col·laboració amb
EsadeGeo i que vam presentar al Colpis a través de Zoom.

25/01/2021. DEBAT ONLINE: EL FUTUR DE LA PRESIDÈNCIA BIDEN
Sessió a càrrec de Pol Morillas, director del CIDOB, Esther Vera, directora
del Diari Ara, i César Martínez, consultor polític resident als EUA,
presentada per Jordi Pacheco, degà del Colpis, i moderada per Gabriel
Colomé, director de l’ICPS.

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Memòria 2021

LÍNIA 3 
SOCIETAT
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LÍNIA 3 
SOCIETAT

03/02/2021. DEBAT ONLINE: 40 ANYS DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Sota el títol 40 Anys de Política Lingüística, l’Associació Catalana de 
Professionals, el Moviment Barcelona i la Comissió del Camp de Tarragona 
del Colpis vam organitzar aquest debat en línia. 

18/02/2021. DEBAT POSTELECTORAL: ANÀLISI RESULTATS ELECCIONS 
CATALANES 2021
El Col·legi i l’ICPS vam organitzar aquest debat entorn els resultats 
electorals dels comicis al Parlament de Catalunya del 14 de febrer.

21/04/2021. CONFERÈNCIA-TALLER: VIURE BÉ ÉS UN ASSUMPTE URGENT
En aquesta sessió, Vicenç Alujas, llicenciat en Sociologia i Criminologia,
diplomat en Gestió i Administració Pública i Màster en Psicologia Clínica,
ens va explicar quines estratègies podem fer servir per solucionar
problemes, prendre decisions i adoptar una actitud positiva.

26, 28 d’abril i 3 de maig. I DIÀLEGS FEMINISTES ENTRE ARGENTINA,
BRASIL I CATALUNYA
El Centre d’Estudis sobre Democratització i Drets Humans CEDEHU
UNSAM Argentina, el Grup de Treball ‘Luchas antipatriarcales, familias,
géneros, diversidades y ciudadanía’ del Consell Llatinoamericà de Ciències
Socials i la Comissió de Gènere del Colpis organitzem la I edició de Diàlegs
feministes entre Argentina, Brasil i Catalunya mitjançant una trobada
virtual per a reflexionar sobre l’estat dels drets humans de les dones i
nenes i de contribuir als moviments socials feministes de diferents països
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28/04/2021. SEGONA SESSIÓ DELS I DIÀLEGS FEMINISTES: DRETS DE LES 
DONES DAVANT L’AVENÇ DELS GRUPS D’ULTRADRETA

03/05/2021.  3a SESSIÓ DELS I DIÀLEGS FEMINISTES ENTRE ARGENTINA, 
BRASIL I CATALUNYA

16/05/2021. DEBAT POSTELECTORAL ESCÒCIA 2021
El Colpis va organitzar el debat postelectoral Les eleccions d’Escòcia 2021: 
del Brèxit…a un segon referèndum d’autodeterminació?, en línia.

29/06/2021. DEBAT CATALUNYA SOCIAL: LES BARRERES A LA 
PARTICIPACIÓ POLÍTICA 
La Taula del Tercer Sector Social, el Diari Ara i l’Ateneu Barcelonès, van 
organitzar un nou debat Catalunya Social per presentar el dossier ‘Les 
barreres a la participació política: una qüestió de democràcia i cohesió‘ 
que repassa quins són els obstacles amb els quals encara es troben les 
persones amb discapacitat, migrades, sense llar, les privades de llibertat, la 
infància i l’adolescència i la gent gran a l’hora d’exercir aquest dret. L’acte 
va comptar amb la intervenció de Jordi Pacheco, degà del Col·legi.

20/09/2021. TAULA RODONA: ELECCIONS AL BUNDESTAG 2021. QUÈ 
PASSARÀ DESPRÉS DE L’ERA MERKEL?
Organitzat pel Consolat General d’Alemanya a Barcelona, l’oficina del 
Parlament Europeu a Barcelona, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS) i la Comissió de Relacions Internacionals del Colpis



29/09/2021. ANÀLISI POSTELECTORAL: L'ERA POST-MERKEL: 
REPERCUSSIONS PER ALEMANYA I LA UNIÓ EUROPEA
La Fundació CIDOB, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials i el COLPIS 
vam organizar una nova sessió dedicada a l'anàlisi dels resultats 
electorals i les seves repercussions.

18/10/2021. PRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIA 
POLÍTICA
Es presenta l’ACCP, gestada amb el suport del Colpis, i amb la qual hi 
col·laborem habitualment

4/11/2021. TAULA RODONA: "CHALLENGES FOR YOUTH OF POST-
PANDEMIC SOCIETIES: EDUCATION AND NEW FORMS OF WORK“
Taula rodona "Challenges for Youth of Post-Pandemic Societies: 
Education and New Forms of Work", organitzada conjuntament amb 
l'ESA.

22/11/2021 PRESENTEM EL LLIBRE 'NOTES PER A UNA HISTÒRIA DE LA 
CIÈNCIA POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA CATALANES’
El Colpis, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Sociologia i el 
patrocini de la Fundació La Caixa, presenta la publicació Notes per a una 
història de la ciència política i de la sociologia catalanes, escrit pel Dr. 
Josep Maria Reniu, la catedràtica Marta Soler i la sociòloga Eulàlia Solé. 
Una obra amb la qual hem volgut repassar la història de la ciència 
política i de la sociologia a Catalunya i també la de les nostres entitats, el 
Colpis i l’ACS. 
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27/11/2021. CRIT PER LES DONES AFGANES – MANIFESTACIÓ 
VIRTUAL
Impulsada per l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 
de Catalunya, amb el lideratge de la Comissió de Dones i Igualtat, 
sent una de les tres promotores de l’acció, conjuntament amb 
FIDEM i Dones COEINF, a més de comptar amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya. El Colpis, com a membre de la 
Intercol·legial i amb la representació de l'Anna Parés i l’Eugènia 
Bretones a la Comissió de Dones i Igualtat, s’adhereix i participa en 
aquesta iniciativa.

1/12/2021. XERRADA: 'LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EL MARC DE LA 
UE’
Eugènia Bretones, responsable de la Comissió de Gènere del Colpis, 
vocal de la junta de Govern del Col·legi i politòloga experta en gestió 
del sector públic impartirà la xerrada 'La violència de gènere en el marc 
de la UE', a Olivella.
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Intercol·legial

• El Col·legi és membre actiu de la Junta de la Intercol·legial, així com també
participa en la taula tècnica i la taula lletrada d’aquesta plataforma.

• Anna Parés, exdegana 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.

• Des de la Intercol·legial es continua treballant el potenciament d’avantatges i
descomptes per a les persones col·legiades, la formació dels equips gestors dels
Col·legis i l’adaptació dels Col·legis Professionals a les normatives de
transparència.

• La Intercol·legial ha realitzat diverses activitats a través de la Comissió de
Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial.

• El Colpis i els Col·legis de l’àmbit social es reuneixen periòdicament per a
tractar temes d’interès compartit i implulsar algunes actuacions comunes.

Intercol·legial
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Administració Pública Local
• Ajuntament de Barcelona  
• Ajuntament d’Olivella 

Generalitat de Catalunya
• Departament d’Educació
• Departament de Justícia
• Departament de Treball / DG d’Igualtat
• Departament d’Exteriors / Centre d’Estudis de Temes 
Contemporanis
• Parlament de Catalunya
• Servei d’Ocupació de Catalunya
• Institut Català de les Dones. Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya

Administració internacional
•Consolat d’Alemanya a Barcelona
•Parlament i Comissió Europea. Oficines de 
Representació a Barcelona

Relacions 
Institucionals

Durant l’any 2021, hem treballat conjuntament amb les institucions 
següents : 

Entitats del sector públic
• Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS)
• Escola d’Administració Pública de 
Catalunya

Universitats
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat de Barcelona
• Universitat Oberta de Catalunya
• Universitat Pompeu Fabra
• Universitat de Girona
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Col·legis Professionals
• Col·legis de la Sectorial d’Humanitats de 
la Intercol·legial
• Col·legi de Periodistes de Catalunya
• Associació Intercol·legial  de Col·legis 
Professionals de Catalunya

Empreses
• Fundació LaCaixa
• Banc de Sabadell
• Tríodos Bank
• D’EP Institut
• Mútua General de Catalunya

Associacions, entitats i fundacions
• Alcaldes.eu 
• ARCA
• Associació Catalana de Sociologia
• Associació Catalana de Ciència 
Política
• Associació Catalana de Professionals

Relacions 
Institucionals

Associacions, entitats i fundacions
• Associació Catalana de Professionals de les Polítiques 
de Joventut
• Associació Horitzó Europa 
• Càritas Catalunya
• Cens d’Entitats per al Foment del Català
• Centre d’Estudis sobre Democratització i Drets 
Humans
• Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
•Consell Llatinoamericà de Ciències Socials
• Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
•Co-persona
•Fundació CIDOB (Barcelona Center for International 
Affairs)  
• Consell Català del Moviment Europeu
•Ekratos
•European Sociological Association
• Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració 
(FERA)
• ODEM Observadors per la Democràcia
• Observatori Ciutadà contra la Corrupció 
• Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de 
les Comarques de Girona
• Taula per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya
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La projecció pública del Col·legi (indispensable per a incidir en 
la societat i per a donar un bon servei a les persones 
col·legiades) s’ha fonamentat durant l’any 2021 en una 
comunicació que ha tingut 2 grans pilars: 

• Les xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube i 
Instagram). El compte d’Instagram va ser creat precisament 
durant l’any 2021. 

• El newsletter INFOCOLPIS

Addicionalment, s’ha seguit col·laborant amb els mitjans de 
comunicació quan se’ns han demanat experts en temàtiques 
específiques.

COMUNICACIÓ
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EL COL·LEGI  A LES  XARXES  SOCIALS: 3 COMPTES A TWITTER
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EL COL·LEGI  A LES  XARXES  SOCIALS: FACEBOOK

Pàgina amb actualitzacions periòdiques sobre informacions del Col·legi, articles d’interès i
novetats del sector. La pàgina comptava amb 1.556 seguidors a 31/12/21, la qual cosa
significa una estabilització del nombre de seguidors que fins ara continua creixent de forma
moderada, però sostinguda.
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EL COL·LEGI  A LES  XARXES  SOCIALS: LINKEDIN

Des del 2015 estem també a LinkedIn, la xarxa social de referència en temes professionals i una
eina molt útil a l’hora de cercar feina. Vam cloure l’any amb 1.574 seguidors, una xifra un 32%
superior respecte de 2020.
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EL COL·LEGI  A LES  XARXES  SOCIALS: YOUTUBE

El Col·legi compta també amb un canal a Youtube des de 2018: Colpis Catalunya. L’any 2021 ha
tornat a ser un any amb un considerable augment de les visualitzacions i de les subscripcions, a
conseqüència de l’augment del trasllat d’activitats a l’entorn virtual degut a la pandèmia. Amb tot,
el canal del Col·legi a Youtube ha registrat 122 noves subscripcions al llarg del darrer any.
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Enviat cada dijous a aproximadament 1.900 subscriptors, conté
informació per estar al dia de les activitats del Col·legi. El 2021 es
van enviar 67 Infocolpis.

INFOCOLPIS  INTERN 

Enviat cada dimecres a les persones col·legiades amb informació interna, 
externa, ofertes laborals i, des de l’últim trimestre de 2019, amb dues 
recomanacions bibliogràfiques, una d’elles específicament en català amb 
motiu de la inclusió del Col·legi al cens d’entitats de promoció de la 
llengua catalana. En total, s’han difós 81 Infocolpis al llarg del 2020. 

INFOCOLPIS  EXTERN

Butlletins
INFOCOLPIS
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Eleccions autònomiques; 

COVID; Aldarulls cas Pablo Hasel; 

judicialització del procés; poder polític 

de les dones; demografia; relacions 

personals; relacions internacionals; 

actualitat política (diversos)

TEMES
TELEVISIÓ
• TV3
• TVE
• Badalona TV
• Canal Català TV 
• La Voz de América 

RÀDIO
• RAC1
• Onda Cero
• Catalunya Ràdio
• Ràdio Ponent
• Ràdio Ciutat de Badalona

PREMSA I REVISTES
• La República (diari AVUI)
• Jornal de noticias
• Diari La Marina
• Diari ARA
• Business Insider España
• Metropoli abierta
• La Vanguardia
• El País

Mitjans de 
Comunicació

AGÈNCIES: Sputnik Mundo



El darrer bloc de la memòria (però no pas per això
menys important) el dediquem a la dimensió
“sostenibilitat” (és a dir, les actuacions i assoliments
del Col·legi en l’esforç continuat per a esdevenir una
organització socialment responsable i alhora cada dia
millor i més capaç de ser útil als seus membres i a la
societat.

Això té relació amb els compromisos mediambientals
i amb la Qualitat, però també amb l’eficiència i el
sanejament de les finances col·legials (actualment ja
plenament estabilitzades).
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Medi Ambient

Recollida de paper i tòner per a reciclar

Neteja de l’oficina, productes no contaminants

Qualitat Certificació de la norma ISO 9001 per 
a la nostra formació ocupacional

RSC i Gestió 
de la Qualitat

Serveis Financers
Banca ètica i sostenible

Subministraments Empresa tecnològica dedicada a la comercialització 
d'energia elèctrica d'origen 100% renovable i de gas.



RESULTAT ECONÒMIC 2021
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INGRESSOS DESPESES

Quotes col·legials 131.858 Retribucions personal 98.978

Formació (pròpia i a mida) 108.710 Seguretat Social 31.017

Projectes (UPF, Aj.Bcn) 23.080
Despeses de funcionament

Projectes (Web, TFG,Podcast, Pla 
Iguatat,llibre Història CPS)

33.521

28.437

Serveis diversos
(Publicitat, Mutua general)

1.068 Docents i consultors

Mediacions

66.147

3.390

Subvencions (SOC)

Mediacions

2.200

5.340

Tributs
Ajustaments negatius IVA
Amortització immobilitzat

330
12.076

2.394

TOTAL 272.256 276.290

RESULTAT NET EN L’EXERCICI:  -4.034€




