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Acta de la Junta General Ordinària del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 

 

Dia: 2 de març de 2017   Hora: de 19 a 20’30 hores 

Lloc: Seu del Col·legi 

 

Assistència: La necessària per celebrar la reunió en segona convocatòria. 

 

 

INFORME DE LA GESTIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DURANT L’ANY 2017 

 

BENVINGUDA DE LA DEGANA 

 

L’ordre del dia previst és : 

1. Informe de la gestió de la Junta de Govern durant l’any 2016. 

2. Balanç econòmic de l’exercici 2016. 

3. Pressupost de l’exercici 2017. 

 

La degana dóna la benvinguda a tots els assistents i comenta els fets destacats de l’any 2016. 

 

Presentació 

 

En primer lloc, comenta que un cop més, l’any s’ha destacat per un 

gran volum de persones que han participat en les activitats 

organitzades pel Col·legi i pels resultats econòmics, que han estat 

molt satisfactoris. 

 

En aquest segon any de mandat, doncs, hem seguit treballant de valent 

per oferir als nostres col·legiats una formació permanent de nivell, i 

l’augment dels inscrits és una mostra que ho hem fet bé.  

 

També hem posat l’accent a ampliar l’oferta formativa de la 

Universitat Sènior, consistent en cursos adreçats a majors de 55 anys, 

que sens dubte s’ha consolidat com una activitat de qualitat i prestigi. 

El 2016 ja hem lliurat els diplomes de la primera promoció d’alumnes que han completat un 

dels cicles de quatre anys (Cultura Clàssica, Història de la Música i Literatura Universal). 

 

Un altre dels fets destacats del 2016 és la posada en marxa de la marca Centre adherit. 

Oferim als centres educatius la possibilitat de col·laborar en la promoció de l’excel·lència, 

entesa sempre com la suma de qualitat i equitat. S’hi han adherit un total de 14 centres. 

 

No volia acabar aquest preàmbul sense parlar de l’esforç que fem per la internacionalització, 

no només en el camp de la formació, com ha estat l’exitosa convocatòria del Congrés 

internacional de la WFATE, sinó també en l’enriquidora experiència educativa que hem ofert 

als estudiants dels centres adherits en el seu viatge a la ciutat de Lishui (Xina). 

  



 

 

 

 

1. INFORME DE LA GESTIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 

DURANT L’ANY 2016 

 
1. Àmbit institucional 

 

Òrgans de govern 

 

La Junta de Govern, formada per tretze membres, és l’òrgan de direcció. Com és habitual, ha 

mantingut una intensa activitat. S’ha reunit en nou ocasions, i la Junta Permanent, 

setmanalment, per fer un seguiment de la gestió i activitats que es duen a terme.  

 

La Junta de Govern, que és l’òrgan suprem del Col·legi, està formada per: 

 

 

Degana Josefina Cambra Giné 

Vicedegà 1r Alex Rocas Jordi 

Vicedegà 2n Jacint Bassó Parent 

Secretària general Maria Dolors Martí Solà 

Vicesecretari general 

 
Francesc Danés Andreu 

Tresorer Jesús Bonals Codina 

Interventor Antoni Domènech Bonet 

Vocals de lletres Pere Martí Bertran 

 Mireia Montané i Tuca 

 Carme Panchón i Iglesias 

Vocals de ciències Xavier Juan Pons 

 Roser Roca Parpal 

 Marta Segura Fàbregas 

 

Formen part del Consell Assessor del Col·legi:  

 

 

 

 

 

 

 

Sara Blasi 

Aureli Caamaño 

Salvador Carrasco  

Josep Corominas  

Joan Manel del Pozo  

Josep M. Figueres  

Mireia Freixa  

Montserrat Galí  

Carme-Laura Gil  

 

 Mercè Izquierdo  

Josep M. Mata 

Pepe Menéndez 

Bartomeu Palau 

Enric Puig 

Manel Rius 

Mariano Royo 

Jordi Sales 

Teresa Triadú 

 



 

 

 

 

 

 

 

Presència institucional 

 

Un cop més, les relacions amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents 

Departaments han estat fluïdes i cordials.  

 

La degana del Col·legi, Josefina Cambra, els vicedegans Àlex Rocas i Jacint Bassó, el tresorer 

Jesús Bonals i el delegat a Girona, Joan Domènech, en representació de la Junta, han estat 

rebuts pel President de la Generalitat, Molt Honorable Carles Puigdemont.  L’acte, que 

s’emmarca en la tradicional visita de cortesia al nou president de la Generalitat, s’ha 

desenvolupat en un ambient de cordialitat i ha servit per presentar la nostra institució, felicitar 

el president i oferir la nostra lleial col·laboració al nou govern. 

 

 
Joan Domènech, Jesús Bonals, Josefina Cambra, Carles Puigdemont, Àlex Rocas, Jacint Bassó 

 

La degana s’ha reunit, en diverses ocasions amb la consellera d’Ensenyament i també amb 

el conseller de Justícia. 

 

Hem mantingut diverses reunions de treball amb la directora general d’ESO i Batxillerat. 

 

El Col·legi ha participat en Ara és demà, un debat sobre el futur de l’educació a 

Catalunya. La junta del Col·legi es va reunir en cinc sessions de treball per tal de reflexionar 

sobre el document Ara és demà. Les aportacions de la nostra institució són breus i repartides 

en cinc blocs, seguint l’estructura que el mateix Consell Escolar proposa. No cal dir que la 

ponència que desperta més interès al Col·legi és la dedicada al “Professorat”, justament 

perquè el CDL és el col·legi professional dels docents, peça fonamental del sistema i 

engranatge nuclear per al motor de funcionament i de canvi.  

 



 

Com a representants del professorat, no només som presents en els consells Escolar 

Municipal de Barcelona i el Consell Escolar de Catalunya sinó també en els consells 

escolars municipals i els consells escolars  territorials d’arreu de Catalunya. Així doncs, 

valorem positivament la feina que fan per la nostra institució els col·legiats que ens hi 

representen: 

 

Consell Escolar de Catalunya: Antoni Domènech 

Consell Escolar Municipal de Barcelona: M. Dolors Martí 

Consell Escolar Territorial de Lleida: M. Pilar Hernàndez 

Consell Escolar Territorial de Girona: Joan Domènech 

Consell Escolar Territorial de Barcelona Comarques: Josep Corominas 

Consell Escolar Territorial del Baix Llobregat: Manel Rius 

Consell Escolar Territorial del Maresme: Imma Ros/Antoni Domènech 

Consell Territorial del Vallès: Teresa Triadú 

Consell Escolar Municipal de Lleida: M. Pilar Hernàndez 

Consell Escolar Municipal de Girona: Joan Domènech 

 

Formem part de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i de la 

Junta Directiva d’aquesta associació. Hem assistit a l’Assemblea General, a les reunions de la 

Junta directiva, de la  taula lletrada, de la taula tècnica i de la Sectorial d’Acció Social, 

Ensenyament i Humanitats.  

 

Seguim mantenint bones relacions amb totes les universitats catalanes  i també l’andorrana. 

Formem part del Consell Assessor de la Facultat de Geografia i Història i de la Facultat de 

Filosofia de la UB. El 2015 ens hem incorporat al Consell Assessor de la Facultat de Ciències 

de l’Educació de la UB i ens hi representa Antoni Domènech.  

 

Participació de la degana en el Comitè Assessor del IV Congrés Universitari Català. 

 

Mantenim també una molt bona entesa amb el ministre d’Educació i Ensenyament Superior 

del Govern Andorrà i tot el seu equip de directors. Alhora, també ens uneix una molt bona 

relació amb el copríncep d’Andorra i arquebisbe de la Seu, que és col·legiat nostre. 

 

Continuem amb una bona línia de col·laboració amb diverses associacions i entitats de 

l’àmbit educatiu, com ara l’Associació de Mestres Rosa Sensat, l’IEC (molt especialment la 

Secció Filològica, la Societat Catalana de Pedagogia i la Societat de Física i la de Química) , 

l’Associació de Catedràtics i l’Associació de Professors de Física i Química, entre d’altres.  

 

Presència del Col·legi als Premis Prudenci Bertrana, Premis Exporecerca Jove, Premis 

Educaweb, i en els Premis Sarquaviate.  

 

Hem seguit col·laborant amb la Taula per a la Infància i la Adolescència (TIAC), en la qual 

ens representa Carme Panchón. El Col·legi s’ha adherit al manifest “El compromís per la 

infància, un pacte a renovar”. 

 

Pel que fa a les activitats de formació col·laborem amb l’Obra Social “la Caixa”, la Fundació 

Víctor Grífols i, en el marc de l’Escola d’Estium amb Barcanova, Vicens Vives, Rossellimac i 

Matgran. 

 

Hem signat els següents convenis de col·laboració amb: 

 

El Departament de Justícia, en matèria de mediació 

http://www.cdl.cat/lassociacio-intercol%c2%b7legial-entrega-a-la-representacio-de-la-comissio-europea-a-catalunya-un-manifest-de-solidaritat-amb-les-persones-refugiades
http://www.cdl.cat/lassociacio-intercol%c2%b7legial-entrega-a-la-representacio-de-la-comissio-europea-a-catalunya-un-manifest-de-solidaritat-amb-les-persones-refugiades
http://www.cdl.cat/el-col%c2%b7legi-s%e2%80%99adhereix-al-manifest-de-la-taula-d%e2%80%99adolescencia-i-infancia-de-catalunya
http://www.cdl.cat/el-col%c2%b7legi-s%e2%80%99adhereix-al-manifest-de-la-taula-d%e2%80%99adolescencia-i-infancia-de-catalunya


 

El Gran Teatre del Liceu, addenda al conveni per seguir oferint conferències i entrades als 

col·legiats 

Caixa d’Enginyers 

L’Obra Social “la Caixa”, per organitzar Jornades de Ciències 

Magma, per promoure la Recerca Jove 

Goethe-Institut de Barcelona per dur a terme activitats relacionades amb l’idioma i la cultura 

alemanyes 

 

Abans d’acabar aquest apartat institucional, voldria deixar constància de l’excel·lent 

col·laboració amb el president de Caixa d’Enginyers i amb el director general. Des del 2011 

la degana forma part del Patronat de la Fundació Caixa d’Enginyers.  

 

També voldria destacar la bona relació que ens uneix amb Banc Sabadell. Participació del 

Col·legi en el Fòrum Professional de Banc Sabadell. 

 

Homenatge a Ramon Fuster Rabés en el centenari del seu naixement 

 

El 17 de març vam fer un homenatge per glossar l’obra i persona de Ramon Fuster per  

 expressar el seu sentit record i admiració. 

 

Ramon Fuster i Rabés, que va morir prematurament ara fa 40 anys, va ser una de les figures 

cabdals per a la supervivència de la llengua i la nació catalana durant la dictadura, i el primer 

degà del Col·legi de Llicenciats de Catalunya elegit democràticament. 

 

En l’acte acadèmic hi van intervenir la degana, Josefina Cambra; Maria Fuster, filla de R. 

Fuster; Carles Palau, alcalde de Bell-lloc, on va néixer Fuster; David Sierra, president de la 

Fundació Collserola, que agrupa les escoles Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, l’Avenç i Ramon 

Fuster, i Mercè Canela, directora de l’editorial Cavall Fort. 

 

Genís Sinca, escriptor i periodista encarregat de la biografia de Fuster que veurà la llum el 

2017, va pronunciar la conferència El dia que vaig descobrir Ramon Fuster, en la qual es va 

encarregar de “fusteritzar” els assistents, recordant que la gran ensenyança de l’homenatjat va 

ser la de fer sentir importants cadascun dels alumnes a classe.  

 

Finalment la trobada es va cloure amb la interpretació del fragment del poema musical “El 

Conte Blau”, amb lletra i música de Ramon Fuster, interpretat pel pianista Carles Raich, 

professor de Virtèlia Escola de Música. 

 

El Col·legi també ha estat present en l’homenatge a Ramon Fuster i Rabés que va tenir lloc 

Bell-lloc, la seva població natal. 

 

En aquest acte commemoratiu a Bell-Lloc, hi van intervenir Carles Palau, alcalde de Bell-lloc; 

Maria Fuster, filla de Ramon Fuster; i Josefina Cambra, degana del Col·legi. Genís Sinca hi 

va pronunciar una conferència sobre Fuster. 

 

 

http://www.cdl.cat/el-col%c2%b7legi-firma-un-conveni-en-materia-de-mediacio-amb-el-departament-de-justicia
http://www.cdl.cat/el-col%c2%b7legi-firma-un-conveni-en-materia-de-mediacio-amb-el-departament-de-justicia
http://www.cdl.cat/el-col%c2%b7legi-firma-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-amb-magma-associacio-per-promoure-la-recerca-jove
http://www.cdl.cat/el-col%c2%b7legi-firma-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-amb-magma-associacio-per-promoure-la-recerca-jove


 

 
Genís Sinca, David Sierra, Josefina Cambra, Mercè Canela, Carles Palau 

 

Delegacions 

 

Pel que fa a l’atenció al territori, agraïm la dedicació i temps que destinen tots els nostres 

delegats a realitzar tasques de representació institucional, com ara: 

 

Relacions amb els altres col·legis professionals  

Representació en els consells escolars territorials i consells municipals 

Col·laboracions puntuals amb diverses entitats locals  

Col·laboracions amb les universitats 

Activitats de formació 

 

Reiterem, doncs, el nostre agraïment a: 

 

Joan Domènech, Girona 

M. Pilar Hernández, Lleida 

Josep M. Mata, Catalunya Central 

I a M . Àngels Gonzàlez, nova delegada del Col·legi a Tarragona 

 

Quant a les activitats de formació, vull agrair la inestimable col·laboració de la delegada de 

Lleida per a les Jornades de Ciències per al professorat de secundària, que van tenir lloc a 

Lleida a finals de setembre. 

 

Consejo General de Colegios de Licenciados 

 

El Consejo General de Colegios de Licenciados és l’òrgan que representa a tots els Col·legis 

de l’estat. Des del meu càrrec de presidenta del Consejo General de Colegios de Licenciados, 

i amb Jesús Bonals com a secretari general, durant aquest segon any de mandat del Consejo 

General hem seguit treballant per poder realitzar els objectiu, accions i compromisos del 

nostre programa electoral. 

 

Hem col·laborat, com es habitual, amb el Ministeri d’Educació. Mantenim una bona línia 

d’entesa i col·laboració amb aquest Ministeri, i molt especialment amb el director general  



 

d’Avaluació i Cooperació Territorial i el president del Consejo Escolar del Estado, entre 

d’altres. 

 

La presidenta i el secretari general també s’han reunit amb Ferran Mascarell, delegat del 

Govern de Catalunya a Madrid. 

 

Com a membre del Consell Escolar de l’Estat, la presidenta i alhora degana ha assistit als 

diferents plens i ponències. 

 

Les activitats de formació més rellevants ha estat, un cop més, l’organització de diverses 

jornades sobre l’ensenyament de la ciència a infantil i primària: Madrid, i Saragossa, activitat 

coorganitzada amb l’Obra Social “la Caixa”. Agraïm, un cop més, la inestimable 

col·laboració del nostres col·legiats Josep Corominas, Aureli Caamaño i Carme Tomás, que 

ens han ajudat a fer-les possibles.  

 

Per ajudar els Col·legis que tenen dificultats  per organitzar cursos, hem organitzat un curs en 

línia amb un gran èxit de participació: CSI: La investigación criminal como aprendizaje de la 

Física y la Química.  

 

Han assistit a les reunions del Ple del Consejo Josefina Cambra, Àlex Rocas i Jesús Bonals.  

La presidenta i el secretari general han estat, a més, a les quatres reunions de la Comissió de 

la Permanent.  

 

També hem col·laborat amb diversos Col·legis de l’Estat, oferint suport jurídic i econòmic 

perquè puguin registrar les seves seus. 

 

Al finalitzar la sessió del Ple de juny, vam convidar Jesús Manso, profesor de la UAM i bon 

col·laborador del Consejo, a parlar del projecte Las competencias del profesioanl docente: 

construyamos un modelo. 

 

En el Ple de novembre el convidat va ser Jordi Ludovid, president d’Unión Profesional. 

 

SECCIONS PROFESSIONALS 

 

Centre Didàctic d'Humanitats i Premi de Filosofia Arnau de Vilanova 

 

El 18 de maig vam fer el lliurament dels premis Arnau de Vilanova, organitzats per la 

Comissió d'humanitats. Si té algun valor l'antiguitat, aquests són els premis per a alumnes de 

secundària que fa trenta-cinc anys que se celebren. Membres del grup Panta Rei, com Llàtzer 

Bria, Hilari Arnau i també Manuel Satué, van crear aquests veterans premis, i el Col·legi s'ha 

compromès amb la seva continuïtat. Aquest esforç ha estat atès al llarg dels anys pel 

professorat, que ha encoratjat els alumnes a presentar-s'hi. També han ajudat moltes 

professores i professors a sortir de l'aula, és a dir, a oferir-los aquelles troballes pedagògiques 

i didàctiques en l'ensenyament de les assignatures de filosofia. 

 

Va presidir l’acte el nostre vicedegà, Jacint Bassó. Agraïm molt especialment la dedicació de  

tots els membres del Jurat: Jordi Beltran del Rey, Joan Fernández Castillo, Yolanda Navarro 

Blanca i Carme Merchán Cantos 

http://www.cdl.cat/entrega-dels-premis-de-filosofia-arnau-de-vilanova-els-mes-veterans-en-la-seva-modalitat
http://www.cdl.cat/entrega-dels-premis-de-filosofia-arnau-de-vilanova-els-mes-veterans-en-la-seva-modalitat
http://www.cdl.cat/premi-arnau-de-vilanova


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Didàctic de Ciències Experimentals 

 

El CDCE, que coordinen els col·legiats Aureli Caamaño i Josep Corominas, és un centre de 

documentació del Col·legi per a tots els col·legiats que es dediquen a l’ensenyament de les 

ciències a qualsevol nivell.  

 

Un cop més i com ja hem anat comentat, hem organitzat diverses Jornades de l'ensenyament 

de les ciències  

 

- II Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i la Química a Secundaria,  Imaginar, 

experimentar i argumentar, 23 i 24 de setembre de 2016, Lleida.  

- V Jornades sobre l'Ensenyament de la Biologia i la Geologia, De la interpretació del passat 

al disseny del futur: una mirada transversal de la ciència, 3, 4 i 5 de novembre del 2016, 

Barcelona.  

- III Jornades sobre la Enseñanza de las Ciencias en Infantil y Primaria, La ciencia de lo 

cotidiano, 11 i 12 de novembre, Madrid.  

- II Jornadas sobre la Enseñanza de las Ciencias en Infantil y Primaria, Experimentar y 

argumentar en el aula, 25 i 26 de novembre, Zaragoza.   

 

Hem participat en representació del CDL en el: 

 

54è Congrés de l’ABPPC i ProBio, Associació belga de professors de física, química i 

biologia, que va tenir lloc a finals d’agost de 2016 a Louvain la Neuve.  

El V Seminari Iberoamericà CTS per a l'ensenyament de les ciències que ha tingut lloc a 

Aveiro els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2016.  

El congrés ECRICE 2016 que ha tingut lloc a Barcelona el setembre de 2016.  

 

Relació amb les associacions europees de professors de ciències i catalanes  

 

S’han continuat mantenint els contactes amb associacions europees de professors de ciències, 

que també realitzen tasques d’innovació curricular i formació del professorat, com són:  

 

Union des Professeurs de Physique et Chimique, França. 

Association Belge de professeurs de physique et chimie, Bèlgica. 



 

Associació de professors de física d’Itàlia (AIF). 

Associació Iberoamericana CTS per a l’ensenyament de les Ciències (AIA-CTS) 

Asociación de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias (APICE) 

Associació Portuguesa de Educació en Ciències, Portugal.  

 

I també amb associacions o societats catalanes: 

Associació de Professors de Física i Química de Catalunya 

Societat Catalana de Química 

Societat Catalana de Física  

Col·legi de Químics de Catalunya 

 

Pel que fa a les Olimpíades de Biologia, Josep Marlés, un cop més, ens hi ha representat. 

 
El 2016 també ha estat significatiu per haver participat en el  XIX Simposio sobre la Enseñanza de 

la Geologia.  

 

L’AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra) va escollir 

el Geoparc de la Catalunya Central per organitzar aquest esdeveniment, que va tenir lloc de l’11 al 

16 de juliol del 2016. 

 

Els objectius per el XIX Simposio van en la línia de les diferents edicions: 

 

1. Facilitar el coneixement i intercanvi d’experiències i investigacions educatives entre el professorat 

de geologia i ciències de la Terra en els diferents nivells d’ensenyament (des d’educació primària fins 

a la universitat) en un entorn no formal i d’oci, d’especial importància com és un geoparc. 

2. Donar a conèixer, a la societat en general, el patrimoni geològic del Geoparc de la Catalunya 

Central i d’altres zones pròximes de gran rellevància geològica 

3. Impulsar, defensar i divulgar la Geologia com a ciència i com a cultura en la formació dels 

ciutadans, però també com a professió, imprescindible i present en pràcticament qualsevol activitat 

humana 

4. Aprofundir en la relació entre els recursos naturals i els usos i activitats quotidianes i com traslladar 

aquestes idees a l’aula, de particular importància en el Geoparc, us de noves tecnologies aplicades a 

l’ensenyament, etc… 

Ens hi va representar Xavier Juan, membre de la Junta de Govern, i Josep M. Mata, delegat de la 

Catalunya Central i alhora coordinador del Comitè Científic del Simposi. 

 

La projecció internacional del Col·legi 

 

Programa amb la Xina 

El Col·legi i Qimeng Global-Puente China han fet possible que un total de 31 alumnes de 4t 

d’ESO i 1r de batxillerat de cinc centres adherits al CDL (CIC, Fundació Collserola, IPSI, 

Fundació Llor i Escola Joan Pelegrí) hagin viscut aquesta experiència educativa i cultural a la 

ciutat de Lishui, a la província de Zhejiang, del 4 al 15 de juliol. 

 

El programa de col·laboració educativa amb la Xina, iniciat fa ja té tres anys amb un acord de 

col·laboració entre 18 escoles catalanes i 18 de xineses, continua donant fruits. Ha comportat 

la visita a Catalunya d’alguns d’aquests centres i ha facilitat diversos intercanvis periòdics 

d’alumnes i professors –alguns dels quals s’han quedat a la Xina per treballar–, així com 

col·laboracions entre universitats. 

 

Aquest projecte ha intensificat les relacions amb Tang Heng, cònsol general de la Xina a 

Barcelona. 

 

http://www.aepect.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Programes Educatius Internacionals 

 

L’any 2016 hem continuat treballant en projectes coordinats i desenvolupats pel Centre de 

Programes Educatius Internacionals del Col·legi, dirigit per Mireia Montané, vocal de la Junta 

del Col·legi. 

 

Els projectes COMconèixer i Knowledge Building International Project (KBIP) han estat 

reconeguts com a projectes d’innovació pel Departament d’Ensenyament i són un element 

fonamental d’un altre projecte molt important Erasmus+ Plus en què també participa el 

Col·legi: dArchaeoschool for the Future. A sustainability Approach,. 

 

Un dels actes més destacats ha estat l’organitzacio d’un acte a Barcelona amb estudiants de 

secundària grecs, italians i catalans que tenia com objectiu presentar el projecte 

europeu Archaeoschool for the Future, a Sustainability Approach, un projecte Erasmus+ 

que té per objectiu donar nova vida als jaciments arqueològics mitjançant l’ús de les 

tecnologies actuals per tal d’entendre el present i construir el futur. Els jaciments que estudien 

són els de l’antiga Messene, Verona, Tàrraco i Empúries 

 

Les persones que han representat el Col·legi en aquest projecte són Mireia Montané, Carme 

Amorós, Xavier Juan, membre de la Junta de Govern, i Lídia Fernández. 

 

WFATE 

 

La Federació Mundial d’Associacions per a la Formació del Professorat (WFATE) ha 

organitzat la seva conferència biennal a Barcelona, i per primera vegada a Europa, del 21 al 

23 d’abril. Especialistes de tot el món han debatut, a Barcelona, la innovació en la formació 

del professorat.  

 

Reconeguts especialistes en educació i organismes internacionals han aportat idees per 

respondre al desafiament que ha d’afrontar el professorat del segle XXI: com socialitzar 

l’alumnat en una cultura que evoluciona ràpidament. 

 



 

Els investigadors catalans han presentat a la comunitat internacional la recerca i la pràctica en 

la formació del professorat que es fa a Catalunya, i s’han establert grups permanents de treball 

per desenvolupar projectes conjunts amb experts de prestigi mundial. 

 

Ha estat la primera vegada que la conferència s’ha celebrat a Europa i que la presidenta electa 

de la WFATE és una catalana, Mireia Montané. 

 

La WFATE integra les associacions de formació del professorat d’Europa (ATEE), dels Estats 

Units (ATE-USA), del Canadà (IAKB), d’Austràlia (ATEA), d’Àfrica (AATE) i de Hong 

Kong[NFR1] . Les últimes conferències s’han celebrat a Chicago, Nairobi i Pequín. 

 

Les institucions organitzadores a Catalunya han estat el Col·legi de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres de Catalunya (CDL) i la Societat Catalana de Pedagogia de l’Institut 

d’Estudis Catalans, amb el suport i la participació del Departament d’Ensenyament, 

l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona i les facultats d’Educació de la resta 

d’universitats catalanes (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Ramon Llull, 

Universitat de Vic, Universitat de Girona, Universitat de Tarragona , Universitat de Lleida, 

Universitat Oberta de Catalunya) i, també, altres institucions de formació del professorat, com 

ara l’Associació de Mestres Rosa Sensat i escoles de Catalunya. 

 

Cal destacar, en el capítol de les col·laboracions, la participació de la Facultat de Psicologia, 

Ciències de l’Educació i Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, que ha fet 

possible la instal·lació i presentació de l’Aula del Segle XXI, amb espais i mobiliari que 

faciliten les bones pràctiques educatives internacionals. 

 

No podem deixar d'esmentar la col·laboració desinteressada dels estudiants de la Facultat 

d'Educació de la UB i els de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu 

Fabra, que van contribuir al bon funcionament del Congrés. 

 

Agraïm també la col·laboració de l'Institut Escola Costa i Llobera i l'escola Betània-Patmos, 

que van obrir les seves portes a la visita dels participants en el Congrés. 

 

 

 

 

Centres adherits 

 

D’acord amb la voluntat del Col·legi d’enfortir els vincles amb els centres educatius i de 

consolidar  el protagonisme compartit en la promoció activa de l’excel·lència en 

l’ensenyament, el Col·legi ofereix la possibilitat que els centres educatius s’adhereixin a la 

nostra institució. Aquesta adhesió es concreta en la creació de la marca Centre adherit al 

http://www.cdl.cat/especialistes-de-tot-el-mon-han-debatut-a-barcelona-la-innovacio-en-la-formacio-del-professorat#_msocom_1
http://blogs.iec.cat/scp/


 

Col·legi, una nova marca que identificarà els centres vinculats al Col·legi, amb el qual 

comparteixen l’objectiu de promoure l’excel·lència educativa, amb tota l’amplitud del terme.  

 

Relació de centres adherits: 

Escola Joan Pelegrí 

Fundació Llor 

Tecnos. Terrassa 

Euroaula. Centre Estudis Turístics 

Escola Betania Patmos 

St. Gregori 

CIC. Inclou: Virtèlia Escola de Música, l’Escola Thau 

Barcelona, l’Escola Thau Sant Cugat, el CIC Escola 

de Batxillerats, el CIC Escola de Cicles Formatius i el 

CIC Escola d’Idiomes. 

Fundació Collserola (Frederic Mistral, l’Avenç, 

Ramon Fuster) 

IPSI 

Elisabeth 

 

Els acords de la Junta de Govern, d’aprovació dels criteris i procediments sobre la 

incorporació de centres adherits al col·legi es poden consultar a la nostra web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Activitats de formació 2016  
 

 

Cursos de formació permanent:  

• Hivern 

• Estiu 

• Tardor 

•  

El Col·legi i les llengües 

• Aula d’anglès presencial i virtual 

• Cursos de preparació per al nivell C2 de català 

 

Cursos de la Universitat Sènior 

 

Altres ofertes formatives: 

• Màster de mediació 

• Cursos i jornades en col·laboració amb altres entitats 

• Altres activitats: cicles, conferències, taules rodones, tallers, visites a museus i 

exposicions...  

 

 

http://cdl3.cdl.cat/images/pdfs/Acord%20Junta%20Criteris%20Centre%20adherit%2027102015%20.pdf
http://cdl3.cdl.cat/images/pdfs/Acord%20Junta%20Criteris%20Centre%20adherit%2027102015%20.pdf


 

El Col·legi, com és habitual, dedica des de fa molts anys una especial atenció a la formació 

permanent del professorat. Les nostres escoles d’hivern i estiu, organitzades any rere any, 

constitueixen una de les millors ofertes per als docents. 

 

Els resultats de gairebé 2.650 alumnes formats parlen per si sols i són, sens dubte, un bon 

referent com a entitat de formació. 

 

Totes aquestes activitats es realitzen sota la supervisió de la secretària general, M. Dolors 

Martí.  

 

Quatre grans sectors agrupen les diverses activitats del Col·legi. Tot seguit les descriurem 

breument: 

 

Cursos de formació permanent  

 

• Es desenvolupen en tres cicles, un a l’estiu, un cop iniciades les vacances, una edició a 

la tardor i una tercera a l’hivern durant el curs acadèmic. 

 

• El nombre de cursos organitzats a l’Escola d’Estiu és de gairebé 60, mentre que a la 

tardor i a l’hivern se n’organitzen 15, a més de 6 jornades.  

 

• La mitjana de places ocupades per l’Escola d’Estiu s’acosta als 1.200, mentre que a la 

tardor i a l’hivern –incloent-hi els assistents de les Jornades– és de més de 500 

persones. Més d’un 40% dels inscrits són col·legiats. 

 

• S’hi imparteixen cursos referents en totes les disciplines. La majoria de cursos són 

presencials, tot i que també n’organitzem en línia. La durada dels cursos és gairebé 

sempre de 15 h o 30 h. 

 

• Comptem amb un equip de més de 100 formadors experts per realitzar els nostres 

cursos i activitats Els cursos tenen el reconeixement oficial del Departament 

d’Ensenyament a tots els efectes de concursos públics i promoció docent. 

 

El tret de sortida per a l’inici de la 43a Escola d’Estiu es va donar el 29 de juny amb l’acte 

inaugural de l’Escola d’Estiu. Genís Sinca, periodista i escriptor, va ser l’encarregat de 

pronunciar la conferència, titulada Ramon Fuster com a pedagog. 

 

I, abans d’acabar el primer apartat, volem agraïm molt especialment la inestimable 

col·laboració de les editorials i empreses educatives que han esponsoritzat algun curs de 

l’Escola d’Estiu: Barcanova, Vicens Vives, Rossellimac i Matgran 

 

El Col·legi i les llengües 

 

Aula d’anglès presencial 

 A l’Aula d’anglès s’han continuat oferint cursos del nivell A, B i  C, de continguts 

generals i específics d’expressió oral, totalment presencials. S’han realitzat 14 cursos 

(entre la tardor i l’hivern), amb uns 150 inscrits.. Els professors són nadius i tenen una 

àmplia experiència impartint cursos en diverses universitats. 

 

Aula d’anglès virtual 

 Cursos d’anglès en línia que van del nivell A al B2, segons el Marc Comú Europeu de 

Referència per a les llengües. Els cursos es basen en el Cambridge International 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wikilingua.net%2Fca%2Farticles%2Fm%2Fa%2Fr%2FMarco_Com%25C3%25BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas_1abf.html&ei=Gd7ZVKz8Kom7UZ_Ng5gF&usg=AFQjCNGtQ3jDMG5HywFD66t3ev5K6-d3tg&bvm=bv.85464276,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wikilingua.net%2Fca%2Farticles%2Fm%2Fa%2Fr%2FMarco_Com%25C3%25BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas_1abf.html&ei=Gd7ZVKz8Kom7UZ_Ng5gF&usg=AFQjCNGtQ3jDMG5HywFD66t3ev5K6-d3tg&bvm=bv.85464276,d.d24


 

Corpus. S’han realitzat 6 cursos a l’hivern i 8 a la tardor, i s’ha triplicat el nombre 

d’alumnes respecte a l’any passat, amb més de 75 inscrits. 

 

Cursos de preparació per al nivell C2 de català 

 S’ha fet un curs de preparació per al nivell superior de català C2, de modalitat en línia. 

L’objectiu d’aquest curs és preparar l’alumnat per superar la prova de coneixements 

superiors de la llengua catalana de la DGPL. 

 

Cursos de la Universitat Sènior 

 

L’últim semestre del 2016 vam iniciar la cinquena edició dels cursos per a llicenciats majors 

de 55 anys, que poden gaudir del coneixement des d’una perspectiva cultural de nivell 

universitari.  

 

En aquest curs acadèmic s’inicia un nou cicle de 4 anys sobre art, arqueologia, història i 

antropologia d’Amèrica.  

 

Els cursos es fan d’octubre a maig als matins.  

 

Els àmbits en curs (iniciats l’octubre del 2016) són: 

 

Cultura clàssica  

Història de la música (I-III) 

Història de l’art (I-II-III-IV)+ estudis aprofundiment 

Literatura universal (I-II-III-IV)+ estudis aprofundiment 

Identitat de la cultura europea (I-II) 

Art, arqueologia, història i antropologia d’Amèrica (I) 

 

Enguany es porten a terme 16 cursos amb un 24% d’increment de l’alumnat respecte el curs 

anterior. 

 

Hem tingut 450 participants. 

 

 

Màster de mediació 

 

D’aquest subapartat, i per tal de no estendrem més, només destacaria la realització de la 

quarta edició del Màster de mediació i gestió col·laborativa de conflictes, realitzat amb la 

col·laboració de Logos Media. El màster té una part general i tres especialitats: Mediació 

familiar, Mediació ciutadana i en organitzacions i Mediació civil i mercantil.  El Màster està 

homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 

 

L'objectiu final és facilitar que els participants del Màster es puguin formar per exercir 

professionalment com a mediadors. 

 

Agraïm la feina realitzada per Anna Vall i Toni Rius, experts en aquest àmbit. 

 

 

Altres conferència, cursos, jornades i activitats  

 

Cicle Parlen els experts (5a. Edició), organitzat anualment pel Grau de Llengua i Literatura 

Catalanes de la UOC i el Col·legi de Llicenciats. 



 

Aquest any el cicle es titulava Reptes i oportunitats en l'aprenentatge de la llengua i ha estat a 

càrrec de les professores col·laboradors de la UOC i docents del CPNL Carme Bové i Laura 

Corsà.  

Conferència Enric Granados, romàntic, alhambrista i goyesc. A càrrec de Joan Vives, 

flautista de bec i professor d'història de la música.  

 

En virtut del conveni entre el Col·legi i el Gran Teatre del Liceu, oferim una sèrie de 

conferències relacionades amb la seva programació. Cicle de Conferències  realitzades el 

2016, a càrrec de Pol Avinyó: 

• Duo d’Otellos. Verdi vs Rossini 

• El capvespre dels déus (Wagner) 

• I Capuletti e i Montecchi (Bellini) 

• Macbeth (Verdi) 

• Nozze di Figaro (Mozart) 

• Werther (Goethe) 

Conferència La zoologia com a recurs didàctic: I si fem servir la zoologia per motivar els 

nostres alumnes? A càrrec del biòleg Eduard Martorell  

Conferència Más allá de la docencia hay vida. A càrrec de Javier Jiménez, director de la 

Fundació SARquavitae 

Conferència Descobrint Amèrica al segle XXI. Noves troballes arqueològiques al continent 

americà. A càrrec d’Ariadna Baulenas, de l’Institut   de  Cultures Americanes Antigues 

Conferència Ànimes i esperits, la mort entre els maies. A càrrec d’Ana García Barrios, 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

Conferència Mesoamérica: un mosaico de culturas, a càrrec de María Alejandra Martínez 

de Velasco Cortina, especialista en estudis mesoamericans i restauradora d'art. 

Presentacions 

 

Presentació de l'Exporecerca Jove. La principal activitat de Magma és la realització de 

l'Exporecerca Jove, una fira anual on joves d'entre 12 i 30 anys exposen els treballs de recerca 

en diferents categories. 

Presentació del llibre Volianes de paper. Dictats per aprendre català i gaudir de la 

literatura. Llibre, coordinat  pels professors Rosa Roca Riera i Jordi Solé Camardons i editat 

per Voliana Edicions.  

Presentació del llibre La realización de los trabajos de investigación. Un reto para el 

alumnado y el profesorado de secundaria De María del Pilar Menoyo Díaz i editat per 

Octaedro. 

Presentació del llibre Cristo, mito al desnudo. Del Cristo canónico al Jesús histórico, de 

David Rabadà Vives. A càrrec del teòleg Llogari Pujol 

Presentació del llibre La terra i els humans d’aquí mig segle, de Josep Roca i Trescents, 

Presentat per l'economista Manuel Mas. 

  



 

 

3. Comunicació  
 

Amb l’objectiu de difondre i promoure les activitats del Col·legi, els nostres esforços s’han 

centrat en la web, les publicacions, el material promocional, les xarxes socials i altres 

iniciatives. 

 

La web com a mitjà de difusió de les nostres activitats 

 

Com no podia ser d’una altra manera, la web serveix per donar a conèixer el que tenim 

programat i el que hem fet. En aquest sentit, hem d’afegir que a la secció de Sala de Premsa es 

poden trobar per ordre cronològic les activitats efectuades per la nostra institució.  

 

 

Portal de la Transparència 

 

Les anomenades Lleis de Transparència només obliguen a la publicació de dades respecte de 

les funcions públiques col·legials. Tot i així, aquest Col·legi, fidel a la seva trajectòria 

caracteritzada per donar la màxima informació sobre la seva activitat més enllà de les 

obligacions legals, mantindrà aquesta línia i en la informació que aquí es desplega no es limita 

a l’àmbit públic. 

 

♦ Informació institucional 

Informació descriptiva de la institució, funcions, 

estructura organitzativa i normativa destacada. 

♦ Acció col·legial 

Memòries d’acció del Col·legi de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 

Catalunya, és a dir, el Col·legi dels docents i dels 

professionals de la cultura. 

♦ Informació econòmica 

Informació sobre els pressupostos, les liquidacions 

pressupostàries i les auditories del CDLCAT. 

♦ Dret d’accés a la informació pública 

Dret dels ciutadans a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques 

col·legials, en els termes previstos legalment. 

♦ Altres informacions d’interès 
 

 

Web 

 

Dades estadístiques sobre el seu ús: 

 

Podem afirmar que el 2016 s’ha caracteritzat per un creixement molt considerable d’usuaris i 

sessions. 

 

– Sessions (entrades a la web): 

N’hi ha hagut 114.461 (l’any passat van ser 105.927). L’augment ha sigut, doncs, del 8,06%. 

 

http://www.cdl.cat/informacio-institucional-presentacio
http://www.cdl.cat/accio-col%c2%b7legial
http://www.cdl.cat/informacio-economica
http://www.cdl.cat/dret-d%e2%80%99acces-a-la-informacio-publica-col%c2%b7legial
http://www.cdl.cat/altres-informacions-dinteres


 

En el gràfic que es mostra tot seguit es poden veure els perfils de tots dos anys, que 

reflecteixen els cicles d’activitats de la institució. El color blau correspon al 2016 i el taronja 

al 2015.  

 

 
 

Com sempre, aquests perfils són un fidel reflex de l’activitat del Col·legi, amb un màxim 

nombre de vistes amb motiu de l’Escola d’Estiu i al començament del curs acadèmic. 

 

 

 

– Pàgines vistes (pàgines més consultades):  

 

En aquest cas l’augment ha estat del 6%. Com sempre, les pàgines més vistes han estat les de 

l’Escola d’Estiu, els cursos de formació permanent i la Universitat Sènior.  

 

 
 

– Dispositius per accedir a la web: 

 

Ordinador:  66,95% (0,09% menys que l’any passat) 

Mòbil: 24,54% (41,64% més) 

Tablet: 8,51% (3.60% més) 

 

 

 

2. Sistema de gestió de dades 



 

 

Durant tot el 1916 s’han anat fent adaptacions i modificacions en el sistema a mesura que es 

detectaven noves necessitats. En aquests moments podem considerar que ja està força 

desenvolupat i consolidat.  

 

 

Per a l’any 2017 es preveuen importants millores: l’adaptació de la web a dispositius mòbils i 

canvis per millorar i modernitzar-ne l’aspecte estètic. 

 

Xarxes socials 

 

Seguim presents al Facebook i al Twitter, les dues xarxes més importants, a través de les 

quals fem difusió de les nostres activitats. 

 

Full Virtual 

 

Hem continuat enviant mensualment el Full Virtual, que s’ha consolidat com una eina útil per 

anunciar activitats futures i com una via d’entrada a la web per a gent que normalment no hi 

accediria. 

 

Iniciatives per promoure la comunicació de proximitat i trameses massives 

 

Com ja és habitual des de fa uns anys, es fa servir l’eina de correu electrònic personalitzat per 

felicitar a tots els col·legiats pel Nadal i amb motiu del seu aniversari. De vegades els fem un 

petit obsequi consistent en un descompte per a alguna activitat. 

 

Cal assenyalar que també es fa servir el correu personalitzat per fer trameses massives 

destinades a promocions especials.  

 

 

Publicacions 

 

La Revista del Col·legi 

 

El 2016 hem publicat a la web un número d’aquesta publicació, ara digital: el 142. 

 

A més de l'editorial, on es fan unes quantes reflexions sobre l'últim informe PISA, en aquest 

número s’hi poden trobar tres articles escrits respectivament per Carles Duarte, Oriol 

Izquierdo i Marta Pessarrodona, que recullen les intervencions dels autors en el cicle "Pensar, 

llegir i escriure", organitzat en el context de l’Escola d’Estiu del 2016. També cal esmentar 

les col·laboracions de Josep Marlés, Màrius Morlans i el col·legiat Laureano Carbonell. 

Tanquen el números les habituals seccions de “Llibres” i Llibres dels col·legiats”. 

 

Agenda del Col·legi  

 

Aquest any n’hem tret dos números: el 19, a la primavera, i el 20, a la tardor. 

 

Com és habitual, la programació de cursos i activitats ocupava la major part del contingut, tot 

i que també s’hi incloïen ressenyes d’algunes de les activitats més destacades, com ara el 

centenari de Ramon Fuster i el viatge d’un grup d'estudiants catalans (pertanyents a centres 

adherits al Col·legi) a la Xina, en una iniciativa organitzada pel Col·legi i Qimeng-Puente 

China, així com entrevistes a Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’IEC, i el 

poeta Carles Duarte.  



 

 

 

3. Serveis 
 

Col·legiació i atenció al col·legiat 

 

Cal dir que el servei d’atenció al col·legiat ha treballat constantment per satisfer les 

necessitats del nostre col·lectiu, i ha gestionat, com sempre, les altes, recol·legiacions i baixes 

dels col·legiats, les matrícules dels cursos, la renovació de carnets, ha emès certificats 

professionals i de formació, ha coordinat les visites amb els assessors, ha cursat les fitxes 

professionals i ha portat el control del registre dels pèrits judicials i de les societats 

professionals, entre moltes altres.  

 

La importància del fet de formar part del col·lectiu docent és un dels missatges que s’han 

repetit reiteradament:  

 

• Pertànyer a la primera i més antiga associació de professors amb titulació universitària 

superior  

• Donar força al nostre col·lectiu professional per fer sentir i fer respectar la veu del 

professorat  

• Gaudir d’acreditació professional 

• Participar en condicions preferents en les activitats de formació del professorat que 

organitza el Col·legi  

• Gaudir de tots els serveis que presta el Col·legi: borsa de treball, assessorament jurídic 

i laboral, serveis bancaris, etc. I rebre totes les publicacions editades pel Col·legi 

 

La col·legiació 

 

Seguim observant, des de fa un parell d’anys, una certa tendència a la frenada de baixes i 

alhora a un cert increment de les altes. Per tal de fomentar la col·legiació seguim oferint, 

durant les inscripcions de l’Escola d’Estiu, de Tardor i Hivern, unes condicions especials de 

col·legiació que permeten beneficiar-se d’un descompte en la quota d’alta o en la quota 

semestral.  

 

En relació a la col·legiació, recordem que es pot consultar a la web l’acord de la Junta de 

Govern sobre quotes col·legials en casos especials tipificats 

 

Borsa de treball 

 

La borsa de treball ha estat molt activa durant el 2016. Hem rebut 67 ofertes de feina, una 

tercera part més de les rebudes el 2015. Un cop més, la majoria són de places vacants de 

professorat. 

 

Les ofertes de feina les enviem a través del nostre portal d’educació i també ens en fem ressò 

a través dels correus electrònics. 

 

Pèrits judicials 

 

Els col·legiats poden ser pèrits judicials. Els pèrits judicials han de ser llicenciats experts en 

una àrea professional determinada, amb una àmplia experiència en el seu camp de treball; 

estan, per tant, capacitats per avaluar, emetre informes o dictaminar sobre qüestions 

relacionades amb els seus coneixements en cas de ser requerits com a experts. Pel que fa a la 



 

relació dels col·legiats interessats a actuar com a pèrits que fem arribar cada fi d’any al 

Departament de Justícia. Tenim un centenar d’inscrits. 

 

Responsabilitat civil 

 

A través d'una pòlissa col·lectiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y 

Licenciados, oferim als col·legiats una pòlissa de responsabilitat civil professional.  

 

Avui en dia la societat és cada cop més propensa a la reclamació i és conegut que els 

professionals estan coberts per les pòlisses de responsabilitat civil professional col·legials. Cal 

poder garantir-se un mateix que es té correctament coberta la responsabilitat que diàriament 

assumeix en l’exercici de la professió, no tant per complir la legislació vigent sinó per la 

tranquil·litat personal que això implica. 

 

Registre de Societats Professionals 

 

S’hi han d’inscriure obligatòriament les societats professionals constituïdes pels col·legiats 

per a l’exercici comú de la seva activitat professional, d’acord amb el que disposa la Llei 

2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, modificada en alguns articles per la Llei 

25/2009, de 22 de desembre, una vegada reben l’oportú manament del Registre Mercantil.  

 

Tenim una desena de societats inscrites. 

 

Declaració personal del professorat 

 

La declaració de l’activitat docent és un instrument imprescindible perquè puguem certificar 

la tasca professional: hi consta la signatura del director i el segell del centre o centres on 

treballen.  

 

Serveis jurídics i d’assessorament integral: legal, fiscal i financer 

 

– Assessoria jurídica 

 

Proporciona als col·legiats un primer assessorament gratuït. La majoria de les consultes són 

en matèria professional, tot i que n’hi ha d’altres tipus. 

 

Durant el 2016 s’han atès més de 220 consultes, la majoria d’àmbit laboral, seguides per les 

de professionals independents. Malgrat que oferim la possibilitat de respondre les consultes 

per correu electrònic o telefònicament, especialment per als de fora de Barcelona, la major 

part de les consultes continuen sent presencials. 

 

La nostra assessora és Eva Izquierdo. El grau de satisfacció dels col·legiats per les consultes 

realitzades és molt elevat. 

 

– Serveis de gestoria i d’assessoria fiscal 

 

Hem continuat amb la dinàmica dels anys anteriors.  

 

Com sempre, les consultes i serveis d’assessorament puntuals es concentren bàsicament en la 

informació per a la tramitació de les altes fiscals (censos i IAE) i qüestions de tributació en 

IRPF dels col·legiats que desenvolupen activitat professional.  

 

 



 

Promocions col·legials 

 

El Col·legi, amb l'objectiu de promoure les activitats culturals i d'oci dels seus col·legiats, 

manté descomptes amb diferents institucions que beneficien el nostre col·lectiu: Liceu, 

professionals Banc Sabadell, Liceu, Sarquavitae, Grup Caixa d’Enginyers, Zurich, AXA, 

Fundació “la Caixa”, Goethe Institut, etc.  

 

Accions conjuntes amb Caixa d’Enginyers 

 

El Grup Caixa d'Enginyers és una entitat cooperativa de crèdit amb la missió d'aportar als 

socis valor sostenible en els àmbits financer i assegurador, tant a professionals i empreses, 

com a particulars. Per fer-ho estableix relacions a llarg termini que es basen en l'ètica, el 

compromís i la confiança, i vetlla per la fortalesa del Grup com a mitjà per oferir un retorn als 

socis, els col·laboradors, les comunitats professionals i la societat. 

 

No oblidem que aquest any 2017, la Caixa d’Enginyers celebra el seu 50 aniversari. 

 

Serveis financers: Caixa d’Enginyers 

 

Caixa d’Enginyers i el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 

Ciències de Catalunya han treballat conjuntament durant 20 anys per assolir sinergies  i poder 

oferir avantatges als nostres associats i col·legiats. 

 

Dit això, Caixa d’Enginyers i empreses del seu Grup, com la Fundació, han donat suport 

econòmic per fer possible les activitats que el Col·legi ha desenvolupat durant l’any 2016. 

Aquesta col·laboració continuada al llarg dels anys posa de manifest la bona relació entre les 

nostres entitats i l’esperit de seguir col·laborant en el futur. 

 

Una mostra del treball conjunt a què fem referencia és el rellançament del carnet col·legial 

amb funcionalitat financera. 

 

També cal destacar totes les accions i campanyes de comunicació adreçades als col·legiats, 

informant dels serveis oferts per Caixa d’Enginyers des de qualsevol de les seves empreses 

(Caixa Enginyers Vida, Caixa Enginyers Gestió, etc.), els quals es posen a disposició dels 

col·legiats, a traves de l’oficina bancaria de Caixa d’Enginyers que hi ha a la seu del Col·legi. 

 

A nivell institucional, la Fundació Caixa d’Enginyers col·labora des de fa 4 anys en la 

realització de les Jornades Internacionals de la Seu d’Urgell i Andorra, que el 2016 portaven 

per títol “Innovació, un pas endavant?”. 

 

Estat de situació de l’oficina ubicada al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia 

i Lletres i en Ciències de Catalunya 

 

Ja fa 20 anys (octubre 1996) que es va inaugurar l’oficina de Caixa d’Enginyers ubicada al 

nostre Col·legi, a Rambla de Catalunya. 

 

Durant tots aquest anys el creixement ha estat continu i constant. 

 

Volem destacar el volum de recursos gestionat ( IPF, plans pensions, fons d’inversió,...), que 

s’ha situat per sobre dels 114 milions d’euros, amb un creixement de passiu de l’any 2016 de 

quasi 11 milions d’euros. 
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