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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: 18 de febrer de 2019
Hora: de 19 a 20.30 hores
Lloc: Seu del Col·legi

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

L’ordre del dia previst és:

1. Informe de la gestió de la Junta de  
               Govern durant l’any 2018

2. Balanç econòmic de l’exercici 2018

3. Pressupost de l’exercici 2019

El degà, Àlex Rocas Jordi, dona la benvinguda 
a tots els assistents i informa que el dia 11 de 
febrer, finalitzat el procés electoral, va prendre 
possessió la nova Junta de Govern, en la qual va 
sortir elegit degà. Aprofita aquesta ocasió per in-
formar que els compromisos del programa de la 
Junta de Govern que tenen previst dur a terme 
durant aquests propers quatre anys de mandat 
es poden consultar a la nova web.

Seguidament, cedeix la paraula a Josefina Cam-
bra, anterior degana, que comenta els fets desta-
cats de l’any 2018, abans d’entrar en detall sobre 
l’informe de la gestió de la Junta:

 

El Col·legi de Llicenciats, com ja se sap, és una 
institució més que centenària i, per tant, repre-
senta un segell de qualitat que cada vegada és 
més evident i visible. Comenta la degana que 
porta anys al capdavant d’una institució desta-
cada dins de la comunitat educativa, i que se-
gueix activa per assolir la millora de la qualitat 
en l’educació, cosa que només es pot aconse-
guir a través de l’excel·lència del professorat. El 
Col·legi té el propòsit ferm de seguir creixent i 
poder promocionar la professió dels docents. El 
llarg recorregut de la institució no s’atura i enca-
ra queda feina per cohesionar els futurs docents, 
els més joves, i aproximar-los a la institució. Co-
menta que el Col·legi es pot sentir justament or-
gullós del camí que s’ha recorregut fins ara, i que 
cal ser conscients de la necessitat de dissenyar 
un projecte de futur capaç de respondre a les ne-
cessitats plantejades per la societat actual.

El nostre Col·legi és, sobretot, el col·legi pro-
fessional dels docents, de tots els docents, per 
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història i per voluntat de ser. La dignificació i 
el prestigi de la professió docent passen ne-
cessàriament per l’existència d’un col·legi pro-
fessional dels docents, el nostre Col·legi, que 
permeti compartir els reptes, l’experiència, el 
respecte i l’excel·lència de la professió docent, 
no només des de la sòlida preparació cientí-
fica en l’àmbit de l’especialitat escollida, sinó 
també, i sobretot, des d’una sòlida formació 
didàctica. Perquè la docència és una profes-
sió, més enllà d’una titulació.

Per tant, comenta que seguim defensant que es 
reconegui el Col·legi com a col·legi professional 
dels docents, un rang legal anàleg al que tenen 
els col·legis d’altres professions que presten a la 
societat un servei públic d’interès general. És ne-
cessari un consens ampli i majoritari que reclami 
el reconeixement social de la professió docent 
com a professió regulada, titulada i col·legiada. 
L’educació és un servei públic d’interès general, 
del qual se’n desprèn la necessitat d’enfortir la 
professió docent i de garantir la qualitat dels 
serveis que es presten a la ciutadania en l’àm-
bit educatiu. Per aconseguir-ho es requereix 
un marc regulador de l’exercici de la professió 
docent i la vigilància de l’observança del Codi 
deontològic, com una norma dinàmica efectiva 
d’autocontrol professional.

Fet aquest preàmbul, i abans d’iniciar l’informe 
de la gestió de la Junta, la degana destaca els 
fets següents:

El Col·legi ha consolidat el seu protagonisme ins-
titucional i manté la voluntat de servei al país. 
Per això, intervé i manifesta la seva opinió sobre 
els grans temes que preocupen a la societat i, es-
pecialment, però no només, sobre tot allò que fa 
referència a l’educació.

A primers d’any la Junta va fer un manifest sobre 
el debat de les llengües i l’escola, fruit de la pro-

posta del Gobierno d’estudiar la viabilitat d’in-
troduir canvis en el model lingüístic de l’escola 
catalana, fet que va encendre moltes alarmes. El 
sistema d’immersió lingüística fa dècades que 
funciona bé, i ha demostrat la seva eficàcia per 
aconseguir el coneixement per part de l’alumnat 
de les llengües oficials a Catalunya.

Afirma que s’ha seguit vetllant per la defensa i 
la millora de la formació dels professionals que 
el Col·legi representa, els docents, i aquesta és 
la seva missió i el que li és propi. S’han seguit 
potenciant les activitats de formació i, alhora, 
tots els serveis, amb l’ajut de l’àrea de comuni-
cació, instruments necessaris per a la professió 
i que alhora l’enforteixen. Comenta que estem 
molt satisfets, ja que segueix augmentat l’oferta 
de formació adreçada al col·lectiu sènior i s’ha 
continuat oferint formació de cursos de prepa-
ració per a la fase d’oposició del professorat de 
secundària. També es manté un bon disseny de 
jornades específiques adreçades al professorat 
que són un bon complement dels cursos habi-
tuals de formació permanent i contínua de l’es-
cola d’estiu, tardor i hivern. 

Abans d’acabar l’any es van convocar elec-
cions al Col·legi. La nova Junta, encapçalada 
pel degà Àlex Rocas, va prendre possessió l’11 
de febrer de 2019. L’exdegana Josefina Cam-
bra forma part de la Junta com a presidenta 
del Consell Autonòmic.
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1. INFORME DE LA  
GESTIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
DURANT L’ANY 2018
1.1 ÀMBIT INSTITUCIONAL

Òrgans de govern

La Junta de Govern, formada per tretze mem-
bres, és l’òrgan de direcció. Com és habitual, 
ha mantingut una intensa activitat. S’ha reunit 
mensualment, excepte els mesos d’estiu.

 
La Comissió Permanent s’ha reunit un cop al 
mes per fer un seguiment de la gestió i les acti-
vitats que es duen a terme i la Comissió gestora, 
setmanalment. 

Relacions amb l’Administració

Un cop més, les relacions amb el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i els diferents departa-
ments, especialment amb Presidència, Educació, 
Cultura i Justícia, han estat fluides i cordials. 

Hem mantingut diverses reunions amb diferents 
directors generals del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, especialment 
per tractar temes de formació. També ens hem 
reunit en alguna ocasió amb el president del  
Consell Escolar de Catalunya.

D’altra banda, hem assistit a diversos actes 
convidats pel Departament, com ara l’acte de 
presentació del model lingüístic del sistema 
educatiu a Catalunya: Un model d’educació 
plurilingüe i intercultural. 

Ens hem reunit amb la consellera de Cultura i, 
com sempre, ha estat molt receptiva amb les 

propostes del Col·legi. 

Seguim formant part del Cens d’entitats de fo-
ment de la llengua catalana que agrupa funda-
cions i associacions que duen a terme activitats 
per promoure la llengua catalana, dins del seu 
àmbit d’actuació. 

El 2018 el Jurat dels Premis Pompeu Fabra va de-
cidir per unanimitat, amb motiu de l’Any Fabra, 
fer una menció de reconeixement especial a les 
214 entitats que, com el Col·legi, formen part del 
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. 

Vam participar en la celebració de la Diada de 
Catalunya, convidats pel president de la Genera-
litat de Catalunya.

També hem participat en els actes del Dia Eu-
ropeu de la Mediació organitzats pel Depar-
tament de Justícia. Formem part del Comitè 
Assessor de la Mediació i ens hi representa el 
nostre col·legiat Toni Rius.

El col·legi i els consells escolars

Com a representants del professorat, som pre-
sents en el Consell Escolar de Catalunya, en el 
Consell Escolar Municipal de Barcelona, i en els 
consells escolars municipals i els consells escolars 
territorials d’arreu de Catalunya. Agraïm la feina 
que fan els col·legiats que ens hi representen:

• Consell Escolar de Catalunya: Antoni  
Domènech
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• 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 Tarragona: 
M. Àngels Gonzàlez

• Consell Escolar Territorial de Terres de 
l’Ebre: M. Àngels Gonzàlez

• Consell Escolar Territorial de Barcelona 
Comarques: Josep Corominas

• Consell Escolar Territorial del Baix Llobre-
gat: Manel Rius

• Consell Escolar Territorial del Maresme: 
Antoni Domènech

• Consell Escolar Territorial del Vallès:  
Teresa Triadú

Volem destacar, així mateix, que Antoni Domè-
nech va participar en la sessió plenària extraor-
dinària del Consell Escolar de Catalunya al Palau 
de la Generalitat, en la qual es va presentar la 
nova presidenta del Consell. 

La Intercol·legial

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 i a les  
reunions de la Junta Directiva.

Hem participat en la trobada de la Junta Direc-

tiva de la Intercol·legial amb el Molt Honorable 
Senyor Roger Torrent i Ramió, president del Par-
lament de Catalunya. 

Vam participar en la presentació dels resultats 
del procés participatiu i decisió sobre la con-
cessió del Premi Intercol·legial 2018. El més vo-
tat va ser Josep Rull. 

Hem assistit a les reunions convocades per la Sec-
torial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats. 

Formem part de la Comissió de les Dones. 

El 2018 es va crear una Comissió d’Ensenyament 
que lidera el Col·legi i de la qual Josefina Cambra 
n’ha estat la presidenta. S’han realitzat tres ses-
sions i es va organitzar un acte per commemorar 
el Dia del docent. Begoña Roman, professora de 
filosofia de la UB, hi va pronunciar la ponència 
“Ensenyar en la interdisciplinarietat: una pers-
pectiva des de l’ètica”. També hi van participar 
Xavier Murillo, director de l’Institut Sant Andreu, i 
Martí Teixidó, mestre, pedagog i inspector.

En la tercera reunió de la Comissió d’Ensenya-
ment es va tractar la futura Llei d’Educació, i va 
fer-ne una excel·lent reflexió Joan Manuel del 
Pozo, exconseller d’Educació. 

El Col·legi participa en la taula lletrada i ens hi 
representa Eva Izquierdo, la nostra lletrada.

A més, el Col·legi també participa en les sessions 
de la taula tècnica i ens hi representa Agnès Creus.

Liderem l’Àrea de Formació de la Taula Tècnica 
de la Intercol·legial, la qual s’ocupa de dissenyar 
i coordinar seminaris de formació per al perso-
nal dels Col·legis professionals. Alguns membres 
del personal del Col·legi han assistit als cursos 
de formació que ofereix la Intercol·legial.

El Col·legi i les universitats

Seguim mantenint bones relacions amb totes 
les universitats catalanes. En aquest àmbit, cal 
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destacar la implicació del vicedegà Jacint Bassó, 
i la secretària general del Col·legi, M. Dolors Martí 
en el programa MIF (Programa de Millora i Inno-
vació en la Formació de mestres). 

Hem realitzat diversos actes amb l’ICE de la UB, 
gràcies a la implicació de Carme Panchón, així 
com amb l’UOC i la UAB.

Col·laboracions amb  
altres entitats

Hem col·laborat amb la presidenta de la Secció 
Filològica de l’IEC en diverses activitats.

El Col·legi ha estat present a Somescola. 

Hem seguit col·laborant amb la Taula per a la In-
fància i l’Adolescència (TIAC).

Seguim col·laborant amb el Projecte Social del 
Liceu. Aquest projecte té com a objectiu faci-
litar l’accés a la cultura des d’una perspectiva 
social i inclusiva.

Hem participat en la presentació del 40è aniver-
sari del Congrés de Cultura Catalana. Es van pre-
sentar a la seu del Col·legi les conclusions de 
l’àmbit d’Educació, Universitat i Recerca del 
Congrés de Cultura Catalana. Agraïm la parti-
cipació dels membres de la Junta de Govern.

Hem col·laborat amb el CAOC (Cercle d’agerma-
nament catalano-occità). 

Mantenim una excel·lent col·laboració amb el 
president de Caixa d’Enginyers i amb el seu di-
rector general. 

També s’ha de destacar la bona relació que ens 
uneix amb el Banc Sabadell. 

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

També hem col·laborat amb AXIA i el Fòrum 
d’Administradors.

Seguim col·laborant amb Trinity College, l’APAC 
(Associació de Professors d’Anglès de Catalun-
ya), l’Institut de Cultures Americanes Antigues 
(ICAA), etc.

Pel que fa a les activitats de formació, col·la-
borem amb la Fundació Obra Social “la Caixa” 
(EduCaixa) i, en el marc de l’Escola d’Estiu, 
amb Vicens Vives i Matgran.

Col·laboració amb Premis

El Col·legi ha estat present en els Premis Pru-
denci Bertrana, els Premis Exporecerca Jove, els  
Premis Educaweb i els Premis Domus Vi. 

Sostenibilitat

El Col·legi manté l’adhesió al programa Barcelona 
+ Sostenible mitjançant la signatura del Compro-
mís Ciutadà per la Sostenibilitat; es tracta d’una ini-
ciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona.

1.2 DELEGACIONS
Pel que fa a l’atenció al territori, agraïm la de-
dicació i el temps que destinen tots els nostres 
delegats a realitzar tasques de representació 
institucional:

Ajuntaments (exposicions, inauguracions de mu-
seus, presentacions de llibres, actes polítics i so-
cials, etc.); altres col·legis professionals; consells 
escolars territorials i consells escolars municipals. 
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També s’han dut a terme col·laboracions pun-
tuals amb diverses entitats locals i col·labora-
cions amb les universitats. Cal destacar l’assis-
tència del delegat territorial a Girona a l’acte de 
la declaració de doctor honoris causa del poeta 
Narcís Comadira, col·laborador del Col·legi.

Pel que fa a les activitats de formació, volem agrair 
la inestimable col·laboració dels delegats en les 
Jornades de Ciències per al professorat, que en 
aquesta ocasió van tenir lloc a Tarragona i Girona.

Reiterem, doncs, el nostre agraïment a:

• Joan Domènech, Girona

• M. Pilar Hernàndez, Lleida

• Josep M. Mata, Catalunya Central

• M. Àngels Gonzàlez, Tarragona

1.3 PREMIS
Premi Ramon Fuster a Teresa Juvé

El 4 de juliol, a les 7 de la tarda, es va celebrar el 
solemne acte de lliurament del Premi Ramon 
Fuster a la col·legiada Teresa Juvé i Acero, peda-
goga, escriptora, amb una llarga trajectòria vital, 
de personalitat excepcional i de valors humans 
i intel·lectuals que l’han distingit durant tota la 
seva vida, dona compromesa amb la història i la 
defensa de les llibertats del nostre país. Va ser un 
acte ple d’emoció i memòria en què vam voler re-
tre-li l’homenatge que es mereix. Trobareu a la pà-
gina web la glossa que en va fer Francesc Danés.

Premi Arnau de Vilanova

Els Premis Arnau de Vilanova confirmen la bona 
salut de la recerca en filosofia als centres esco-
lars i universitaris del país.

El jurat del Premi Arnau de Vilanova, format per 
Jordi Beltran del Rey, Joan Fernández Castillo, 
Carme Merchán Cantos i Ambrós Domingo, es 
va reunir el 7 de maig per decidir el veredicte 
d’aquests premis.

El 16 de maig es va celebrar l’acte de lliurament 
dels premis Arnau de Vilanova, durant el qual es 
van valorar molt positivament els treballs que 
hi han participat aquest any 2018, una iniciativa 
del Col·legi molt consolidada: l’edició d’enguany 
és la número 37. Va presidir l’acte el nostre vice-
degà, Jacint Bassó, i van formar part de la taula 
tots els membres del jurat i Aleix Pratdepadua, 
representant del Gran Teatre del Liceu. 

1.4 CENTRE DIDÀCTIC  
D’HUMANITATS
Els Premis Arnau de Vilanova confirmen la bona 
salut de la recerca en filosofia als centres esco-
lars i universitaris del país.

Aquests guardons, que duen el nom del presti-
giós metge, reformista espiritual i escriptor en 
català i en llatí medieval Arnau de Vilanova, te-
nen com a temàtica la filosofia, entesa en sentit 
ampli. Un any més, els guardons han confirmat 
la bona salut de la recerca en filosofia als centres 
escolars i les universitats del país. 

Jordi Beltran, membre del jurat, va posar de 
relleu la gran qualitat dels treballs presentats i 
destaca el paper fonamental, a l’hora d’elaborar 
els treballs, que tenen professors i famílies que 
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donen suport als estudiants en molts aspectes, 
com ara consells sobre on trobar determinades 
informacions i on preguntar de la seva xarxa fa-
miliar i professional.

Agraïm la col·laboració i el suport del Gran  
Teatre del Liceu, que se suma a través del seu 
Projecte Social a fer-se càrrec del tercer premi de 
la categoria B que consisteix en dues entrades 
per a estudiants al Gran Teatre del Liceu.

Podeu consultar la llista de guanyadors i  
ressenyes a la nostra web.

És rellevant i cal comentar que, en nom de la 
Comissió d’Humanitats del Col·legi, hem donat 
suport al document que ha redactat el Grup de 
Didàctica de la Societat Catalana de Filosofia 
de l’IEC, adherint-nos, doncs, a la petició que 
en aquelles comunitats (Catalunya, Cantàbria, 
Andalusia) en les quals la matèria d’història de 
la filosofia és comuna a segon de batxillerat els 
alumnes puguin triar entre història de la filosofia 
i història a la fase general de les PAU. També vol-
dríem que la nota de la matèria que els alumnes 
decideixin triar sigui equiparable, l’una a l’altra, 
a l’hora d’accedir als diferents estudis universita-
ris arreu de l’Estat.

1.5 CENTRE DIDÀCTIC DE  
CIÈNCIES EXPERIMENTALS
El CDCE, que coordinen els col·legiats Aureli  
Caamaño i Josep Corominas, és un centre de do-
cumentació del Col·legi per a tots els col·legiats 
que es dediquen a l’ensenyament de les ciències 
a qualsevol nivell. 

Els nostres col·legiats responsables del Centre 
també han dirigit diverses jornades sobre l’en-
senyament de les ciències, totes elles realitzades 
amb èxit de participació gràcies a l’encert dels 
ponents i continguts.

S’han continuat mantenint els contactes amb 
associacions europees i catalanes de professors 
de ciències, que també realitzen tasques d’inno-
vació curricular i formació del professorat.

Marta Segura i Josep Corominas van participar 
en el 66ème Congrès de la Union des professeurs 
de physique et de chimie (UdpPC), que va tenir 
lloc a Bordeus. En el marc d’aquestes Jornades 
i en nom del Col·legi, van realitzar el taller Pop-
chimie, adreçat a professors de física i química 
de tot França. 

Col·laborem en l’Any Internacional de la Taula 
Periòdica, sumant-nos a les activitats que s’orga-
nitzaran a tot el territori i que ajudaran a donar a 
conèixer a la societat catalana la importància de 
la química en la nostra vida quotidiana. Aques-
ta iniciativa ha estat impulsada per la Societat 
Catalana de Química (SCQ), i compta ja amb el 
suport d’universitats, centres de recerca i institu-
cions de tot el territori.

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

Xavier Juan va participar a la Conferència Anual 
de l’ASE (Association for Science Education) de 
la qual és membre del Comitè Internacional. 

El nostre col·legiat Josep Corominas Viñas ha es-
tat guardonat amb el Premi a la Tasca Educativa 
de la RSEQ 2018.

1.6 PROJECTES INTERNACIONALS
Archaeoschool for the Future

Des del Centre de Programes Educatius Interna-
cionals del Col·legi, dirigit per Mireia Montané, 
vocal de la Junta del Col·legi i actual presidenta 
de la WFATE, s’ha conclòs el Projecte Erasmus+.

Una representació del Col·legi es va desplaçar a 
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Grècia per participar en la Trobada Final del Pro-
jecte Erasmus+ “Archaeoschool for the Future”.

La nostra participació va consistir a presentar 
les parts del llibre final del projecte en què hem 
participat en la seva redacció, el qüestionari fi-
nal d’avaluació (responsabilitat del Col·legi), el 
Museu Virtual del Projecte (també impulsat pel 
Col·legi) i la presentació dels resultats finals de 
la implementació del Knowledge Forum per part 
dels centres participants en el projecte.

L’acte de cloenda de la participació d’entitats ca-
talanes al projecte Erasmus+ “Archaeoschool for 
the Future” va tenir lloc a l’Escola Sant Pau Apòs-
tol de Tarragona. Hi van assistir els directors del 
Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona i de l’INS 
Baix Camp de Reus i la Sra. Carme Tinoco en re-
presentació dels Serveis Territorials de Tarragona. 

Els projectes COMconèixer i Knowledge Building 
International Project (KBIP) van sorgir de la vo-
luntat de proporcionar a la comunitat educativa 
un instrument que permetés als alumnes apren-
dre i conèixer a través de les TIC, però també 
de la recerca i la construcció del coneixement 
de manera comunitària, amb la participació en 
xarxes locals i internacionals. S’han celebrat a la 
nostra seu diverses reunions amb professors im-
plicats en aquest projecte.

Han liderat aquesta activitat Mireia Montané, 
Carme Amorós i Xavier Juan.

Col·loqui Héloïse

També des del Centre de 
Programes Educatius In-
ternacionals del Col·legi 
s’ha impulsat el Col·loqui 
Héloïse.

Des del mes de juliol del 
2018 les col·legiades Mi-
reia Montané i Carme Amo-

rós, responsables d’aquest Col·loqui, s’han reunit 
mensualment per preocupar-se de la notorietat 
d’aquesta activitat.

Aquest col·loqui de Barcelona convida a replan-
tejar aquests reptes a partir de les realitats con-
cretes dels diferents països i regions i en els di-
versos entorns socials. La referència als itineraris 
personals i pedagògics de cinc grans pedagogs 
catalans com són Francesc Ferrer Guàrdia, Rosa 
Sensat Vilà, Alexandre Galí Coll, Ramon Fuster Ra-
bés i Marta Mata Garriga ens ha ajudat a entendre 
millor, a analitzar i a posar en valor tant la història 
com l’actualitat d’aquests pedagogs en el con-
text contemporani. Aquest enfocament, per des-
comptat, s’associa al coneixement de pedagogs 
contemporanis d’altres països i regions d’Europa.

El Col·loqui Héloïse s’ha celebrat fa pocs dies a 
Barcelona, del 7 al 9 de febrer de 2019, a la seu 
de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol “Pe-
dagogies de la democràcia i de la resistència a 
Europa al segle XX i avui dia”.

Estada d’estudiants catalans a la Xina

La trentena d’estudiants catalans que van fer 
una estada d’intercanvi a la Xina van gaudir 
molt dels dies que van viure amb companys 
xinesos i van aprendre molt dels costums i 
d’una cultura tan diferent de la seva. Han fet 
activitats tan diverses com taller de cal·ligrafia 
xinesa, dansa de ventalls, partits de bàdmin-
ton i tennis de taula. 
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Realment va ser una experiència magnífica que 
recordaran sempre i una manera d’acostar dues 
cultures tan diferents. En relació amb aquest 
viatge, la cònsol general de la Xina a Barcelona 
va convidar les responsables del projecte a un 
concert als jardins dels Consolat i també a de-
gustar menjar xinès.

Agraïm molt la implicació dels professors que 
van acompanyar aquest estudiants: Roser Roca, 
Rafa Nieto i Àngel Franco, i, per descomptat, a 
tots els centres que fan possible l’èxit d’aques-
ta activitat: CIC, IPSI, Fundació Llor, Escola Joan 
Pelegrí, Fundació Collserola (Frederic Mistral), 
Escola Sant Gregori, INS St. Quirze i European In-
ternacional School (Sant Cugat).

Hem seguit planificant amb Puente China les 
possibles accions a dur a terme en el marc del 
nostre projecte educatiu durant el curs acadè-
mic 2018-2019.

1.7 CENTRES ADHERITS
El Col·legi ofereix la possibilitat que els centres 
educatius s’adhereixin a la nostra institució amb 
la finalitat de promoure activament i col·lectiva-
ment l’excel·lència de l’ensenyament i l’aprenen-
tatge des de la perspectiva de la cooperació ins-
titucional mútua. Aquesta col·laboració se suma 
a les sinergies que el Col·legi ja té establertes 
amb els seus col·legiats i aconsegueix una ma-
jor connexió entre els diferents agents del sector. 
Aquesta adhesió es concreta en la creació de la 
marca Centre adherit al Col·legi, una marca que 
identifica els centres de referència vinculats al 
Col·legi, amb el qual comparteixen l’objectiu de 
promoure l’excel·lència educativa. En aquests 
moments ja som més de 20 centres. 

Relació de centres adherits:

• Escola Joan Pelegrí

• Fundació Llor

• Euroaula. Centre Estudis Turístics

• Escola Betània Patmos

• CIC. Inclou: Virtèlia Escola de Música, Escola 
Thau Barcelona, Escola Thau Sant Cugat, CIC 
Escola de Batxillerats, CIC Escola de Cicles 
Formatius i CIC Escola d’Idiomes.

• Fundació Collserola (Frederic Mistral, 
L’Avenç, Ramon Fuster)

• Fundació Escoles Garbí (Escola Garbí Pere 
Vergés d’Esplugues i Escola Garbí Pere Ver-
gés de Badalona)

• IPSI

• Elisabeth

• European International School of Barcelona

• Escola Pia Nostra Senyora

• IES Sant Quirze

• St. Peter’s School

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.

1.8 FORMACIÓ
En els nostres cursos han participat més de 
3.070 persones.

Hem organitzat més de 146 cursos i activitats 
de formació.

Més de 230 professors hi han impartit cursos, 
conferències o tallers.
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Cursos de formació permanent  
d’hivern i tardor
Durant les edicions d’hivern (2017-2018) i de tar-
dor (2018-2019), l’any 2018 s’han realitzat 18 cur-
sos de formació permanent. 

El total d’alumnes de formació permanent ha 
estat de 284, amb una mitjana equivalent a 12 
alumnes per curs.

Inclouen les àrees de:

• Metodologia d’aula i innovació educativa

• Llengua i literatura

• Ciències socials 

• Ciències experimentals 

• Recorreguts geològics

• Noves tecnologies

Dels alumnes que han assistit als cursos més 
d’un 30% són col·legiats.

Per a la impartició dels cursos de formació per-
manent s’ha comptat amb la participació de 14 
formadors, dels quals 10 són col·legiats. 

Els aspectes més ben valorats per part de l’alum-
nat han estat la satisfacció respecte a l’organit-
zació, la metodologia i els continguts del curs.

Respecte a la valoració global del professorat, 
un 73% dels enquestats la qualifiquen de molt 
alta i un 26% com a força alta. En l’avaluació que 
fan els professors sobre els aspectes pedagògics 
del curs, cal destacar el bon ambient del treball 
a classe, així com la participació dels assistents. 
Igualment es valora positivament el lloc i la in-
fraestructura utilitzada.

Escola d’Estiu

La 45a edició de l’Escola d’Estiu de Secundària 
s’ha celebrat del 2 al 6 de juliol de 2018 a l’Es-

cola Joan Pelegrí de Barcelona, al carrer Consell  
de Cent, 14. 

Els cursos de ciències experimentals s’han  
realitzat en els laboratoris dels següents centres:

Escola Pia de Nostra Senyora. Diputació, 277

Escola Pia de Sant Antoni. Ronda de Sant Pau, 72

Els cursos presencials han tingut una durada 
de 15 hores.

Alguns cursos, de més durada, com els en línia i 
els de recorreguts geològics, de 30 hores, s’han 
realitzat al llarg de tot el mes de juliol i alguns el 
mes d’agost.

Els cursos de modalitat semipresencial i en línia 
s’han fet parcialment o totalment a través del 
Campus virtual (el 2018 vam actualitzar la plata-
forma Moodle del Col·legi). 

El 19 de juny va tenir lloc a la sala Ramon  
Fuster del Col·legi l’acte de solemne inauguració 
de l’Escola d’Estiu 2018 en què Jordi Ginebra,  
comissari de l’Any Pompeu Fabra, va pronun-
ciar la conferència “Any Pompeu Fabra, la com-
memoració d’una llengua”. Hi va desgranar de  
manera breu la vida i obra de Fabra i, sobretot, 
la seva importància en la normalització de la  
llengua catalana a principis del segle XX.

Enguany s’ha comptat amb més de  800 persones 
inscrites aproximadament, algunes dels quals 
han fet més d’un curs, fet que suposa una xifra de 
més de 1.200 alumnes (places ocupades).

Els cursos han estat reconeguts pel secretari de Po-
lítiques Educatives del Departament d’Educació.
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A l’Escola d’Estiu del 2018 s’han fet 58 cursos 
amb una mitjana de 21 alumnes per curs. 

Aquests cursos inclouen les àrees de: 

• Metodologia d’aula i innovació educativa

• Ètica i filosofia

• Llengua i literatura

• Ciències socials 

• Ciències experimentals

• Recorreguts geològics  

• Matemàtiques

• Noves tecnologies

• Música 

• Millora personal i altres

Enguany dos dels cursos han estat esponso-
ritzats per editorials i empreses educatives  
(Editorial Vicens Vives i Matgran).

Aula d’anglès

A l’Aula d’Anglès presencial s’han continuat ofe-
rint cursos del nivell A, B i C, de continguts gene-
rals i específics d’expressió oral.

S’han portat a terme deu cursos, quatre a l’edició 
d’hivern, quatre a la de tardor i dos cursos inten-
sius al juliol. Els professors són nadius i compten 
amb una àmplia experiència impartint cursos en 
diverses universitats i centres d’idiomes.

L’avaluació dels cursos per part de l’alumnat ha 
estat molt bona en tots els aspectes.

Nombre total de participants: 100.

També s’han fet 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 ba-
sen en la Cambridge University Press. 

S’han realitzat 7 cursos a l’hivern i 7 a la tardor.

Nombre total de participants: 51.

Universitat Sènior

A l’octubre del 2018 ha començat la setena edi-
ció de cursos per a llicenciats de diferents col·le-
gis majors de 55 anys. Es tracta de cursos per 
gaudir del coneixement des d’una perspectiva 
cultural de nivell universitari. 

Enguany s’ha iniciat un nou cicle sobre història 
del cinema, i també dos nous cursos, un de taller 
d’escriptura autobiogràfica i l’altre titulat escriu-
re sobre art per descobrir l’art d’escriure, amb 
un total de 25 cursos que tenen lloc d’octubre a 
maig en els àmbits següents:

• Cultura clàssica 

• Història de la música 

• Història de l’art 

• Història del cinema

• Literatura universal 

• Identitat de la cultura europea

• Art, arqueologia, història i antropologia 
d’Amèrica

• Història de la filosofia occidental 

• Conversa en anglès

• Club de lectura

• Taller d’escriptura autobiogràfica

• Escriure sobre art per descobrir l’art d’escriure

El 6 de juny va tenir lloc, al CaixaForum, l’acte de 
cloenda de la Universitat Sènior 2017-2018, on es 
van lliurar els diplomes als alumnes que havien 
completat un dels cicles de quatre anys. A l’acte 
van intervenir Valentí Farràs, director de Caixa-
Forum; M. Dolors Martí, secretària del Col·legi, i 
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la professora Victoria Cirlot, que va pronunciar la 
conferència “El mito del Grial”, una història mig 
llegendària mig real que sempre fascina a tothom.

Nombre total d’alumnes: més de 700 inscrits.

Cursos de preparació d’oposicions

El mes de gener del 2018 es van iniciar els cursos 
per a la preparació d’oposicions (programació 
didàctica) següents: 

• Programar i avaluar per competències.  
Llengua castellana i literatura               

• Programar i avaluar per competències. Anglès.              

• Programar i avaluar per competències.  
Geologia i biologia   

• Programar i avaluar per competències  
(matèria genèrica)  

Nombre total de participants: 90  

S’ha comptat amb 4 professors dels quals 2 són 
col·legiats i 2 no col·legiats.

El mes d’octubre de 2018 es van iniciar els cursos 
per a la preparació d’oposicions (preparació de 
temaris per matèries) següents:

• Llengua i literatura catalana            

• Llengua i literatura castellana                         

• Llengua i literatura anglesa            

• Geologia i biologia             

• Física i química                           

• Geografia i història             

• Matemàtiques              

• L’estudi científic de la llengua                          

Nombre total de participants: 123

S’ha comptat amb 30 professors dels quals 9 són 

col·legiats i 21 no col·legiats.

Jornades

XII Jornades de Didàctica de les Llengües 
Clàssiques

Jaciment d’Empúries.

Activitat reconeguda dintre del Pla de Formació 
Permanent del Departament d’Educació.

Cal destacar en aquesta edició el recital de Josep 
Tero, amb l’ajut d’Eusebi Ayensa, amb cançons 
gregues i antologia de Kavafis. El Canal 10 Empor-
dà va publicar aquest reportatge sobre les Jorna-
des d’Empúries i també una de les ponències:

• http://www.canal10.cat/video/15711-xii-jor-
nades-de-did-ctica-de-les-lleng-es-cl-ssiques

• http://www.canal10.cat/video/15731-con-
fer-ncia-troballes-emp-ries-2017

 XIV Jornades Fòrum Auriga 

S’ha col·laborat com en anys anteriors en el 
Fòrum Auriga (trobada del món clàssic), aquest 
any en la seva XIV edició i celebrat a Manresa, els 
dies 10 i 11 de novembre. 

Activitat reconeguda dintre del Pla de Formació 
Permanent del Departament d’Educació.

I Jornades sobre l’ensenyament de les cièn-
cies a infantil i primària a Tarragona

Realitzades al Cosmocaixa de Tarragona els dies 
16 i 17 de febrer de 2018.

Activitat reconeguda pel Departament d’Educa-
ció, i organitzada en col·laboració amb l’Obra 
Social “la Caixa”.

 



MEMORIA del CDL 2018

16

II Jornades sobre l’ensenyament de les  
ciències a infantil i primària. Bones idees 
per ensenyar ciències a l’escola 

Realitzades a Girona, del 30 de novembre a  
l’1 de desembre. 

Activitat reconeguda pel Departament d’Educa-
ció, i organitzada en col·laboració amb l’Obra 
Social “la Caixa”.

V Jornades sobre l’ensenyament de les  
humanitats al batxillerat: “Claus per a un 
aprenentatge competencial al batxillerat, 
una mirada transversal”

Realitzades a la UIC. 

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació.

IV Jornades de llengua i literatura: La  
llengua oral

Realitzades al Col·legi de Llicenciats. 

Organitzades pel Col·legi de Llicenciats amb 
el suport i la col·laboració de la Secció Filolò-
gica de l’IEC. 

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació.

Màster de mediació

S’ha iniciat la sisena edició del màster de me-
diació i gestió col·laborativa de conflictes que 
tindrà lloc d’octubre a juny. El màster té una 
part general i tres especialitats: mediació fami-
liar, mediació ciutadana i en organitzacions i 
mediació civil i mercantil. 

El màster està homologat pel Centre de Media-
ció de Dret Privat de Catalunya.

L’objectiu final és facilitar que els participants 
del màster es puguin formar per exercir profes-
sionalment com a mediadors.

La sisena edició del màster compta amb  
10 alumnes.

Logos Media també organitza, a més, dos o tres 
tallers de mediació especialitzats al llarg de l’any 
a la seu del CDL.

El passat mes d’octubre va tenir lloc l’acte de lliu-
rament de títols del màster de mediació del curs 
2017-2018. Hi van intervenir M. Dolors Martí, se-
cretària general del CDL; Carme Guil, magistrada 
de l’Audiència Provincial de Barcelona i vicepresi-
denta de GEMME, i Anna Vall, directora del màster.

El tancament musical va anar a càrrec d’Eduard 
Comalada, exalumne del màster.

Formació als centres

El 2018 es va fer un curs a Escoles Garbí, un dels 
centre adherits al Col·legi. Era un Programa 
d’Entrenament MBSR (Mindfulness Based Stress 
Reduction), un curs teoricopràctic basat en la 
metodologia de Jon Kabat-Zinn de la Universi-
tat de Massachusetts a càrrec d’Agustí Guisasola  
(18 hores lectives). 

Altres activitats

El Col·legi col·labora i té convenis amb dife-
rents institucions per a l’organització d’activitats  
durant l’any:

Cicle “Parlen els experts”, organitzat anualment 
pel Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la 
UOC i el Col·legi de Llicenciats.

En virtut del conveni entre el Col·legi i el Gran 
Teatre del Liceu, es du a terme un cicle de  
conferències relacionat amb la seva programa-
ció, a càrrec de Pol Avinyó.

Conferències de l’Institut de Cultures America-
nes Antigues (ICAA).
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Conferència anual a càrrec de Joan Vives.

1.9 COMUNICACIÓ
La Revista del Col·legi

El Consell de Redacció de la Revista, que dirigeix 
Francesc Danés, s’ha reunit en diverses ocasions 
per preparar la nova edició de la Revista del 
Col·legi. L’any 2018 s’ha tornat a publicar la Re-
vista en format paper, i també es pot consultar 
i descarregar en pdf a través de la web. Es tracta 
del número 144 i es va publicar al mes de no-
vembre, amb els continguts següents:

L’editorial sobre “Les llengües i l’escola: un debat 
que no acaba”; els articles sobre el cicle “Pensar, 
llegir i escriure, a propòsit d’aniversaris d’autors” 
que es va organitzar a l’Escola d’Estiu del 2018, i 
que van ser signats per Oriol Izquierdo, Lluïsa Ju-
lià (sobre Montserrat Abelló), Anna M. Villalonga 
(sobre Manuel de Pedrolo), Ignasi Moreta (sobre 
Raimon Panikkar) i Marta Nadal (sobre M. Aurèlia 
Capmany); el text íntegre de la glossa de Fran-
cesc Danés a Teresa Juvé, arran del lliurament 
del premi Ramon Fuster 2018; l’article “Historio-
grafia i compromís”, escrit per Josep M. Figueres 
i dedicat a la memòria de l’historiador Josep Fon-

tana; l’article “Dones i professores... i molt més” 
sobre les dones científiques, escrit per Mercè Iz-
quierdo, Núria Solsona, Moira Costa i Clara Gar-
cia; la ressenya del llibre de poemes Mans, còdols, 
el cel, de Teresa Costa-Gramunt, a càrrec de Pere 
Martí; l’habitual secció de “Llibres dels col·legiats” 
publicats durant el 2018, i finalment una entrevis-
ta a la mestra i pedagoga M. Teresa Codina.

Agenda del Col·legi 

Aquest any n’hem tret dos números: el 23, a la 
primavera, i el 24, a la tardor. 

Com és habitual, la programació de cursos i  
activitats n’ocupa la major part del contingut, 
tot i que també s’hi inclouen ressenyes d’algu-
nes de les activitats més destacades i reflexions 
de la junta a propòsit de temes d’actualitat (edi-
torials). En els dos números del 2018 s’ha entre-
vistat la pedagoga i escriptora Teresa Juvé (que 
després va rebre el premi Ramon Fuster) i Josep 
Bargalló, actual conseller d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Web

1. Dades estadístiques sobre el seu ús

Durant el 2018, la web ha estat visitada per 72.244 
usuaris i s’hi han registrat 129.913 sessions

El dia amb més usuaris va ser el dimecres 5 de 
setembre, amb 1.389. Tenim, doncs, una mitjana 
diària de 356 usuaris, amb grans variacions se-
gons l’època de l’any.

Si comparem el 2018 amb l’any anterior, veiem 
que hi ha hagut un augment del nombre 
d’usuaris del 8,3%.

Com sempre, aquests perfils són un fidel reflex 
de l’activitat del Col·legi, amb un màxim nom-
bre de vistes amb motiu de l’Escola d’Estiu i al 
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començament del curs acadèmic.

Pàgines més visitades (posem entre parèntesis 
les xifres de l’any anterior): 

• Escola d’Estiu: 44.898 (42.638)

• Universitat Sènior: 14.278 (11.91970)

• Oposicions: 10.807 (18.855)

• Escola de Tardor: 9.398 (10.263)

Canals d’entrada per accedir a la web:

• Google: 48,5%

• Accés directe (introduint la url a la barra 
d’adreces): 33,1%

• Facebook: 3,1%

• Altres canals externs: 15,3%

2. Sistema de gestió de dades

Des de principis d’any s’ha treballat amb la 
nova web, més adaptada a dispositius mòbils i 
se n’ha millorat i modernitzat l’aspecte estètic. 

3. La web com a mitjà de difusió de les  
nostres activitats

Com no podia ser d’una altra manera, la web ser-
veix per donar a conèixer el que tenim programat 
i el que hem fet. S’hi han incorporat noves sec-
cions, com ara les entrevistes bimensuals i la llista 
de recursos i enllaços d’interès per als col·legiats. 

La primera entrevista ha estat a la col·legiada 
M. Teresa Codina. L’entrevista ja està publicada 
al nou espai de la nostra web Publicacions/Avui 
entrevistem... i també la podeu consultar a la Re-
vista del Col·legi.

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. En especial, 

a Facebook, la xarxa més utilitzada pels nostres 
col·legiats, s’ha passat de 2.486 seguidors l’1 de 
gener de 2018 a 2.664 seguidors el 31 de desem-
bre de 2018. El major nombre de visites a Face-
book es van produir entre maig i juny, i de nou al 
mes de desembre.

Full virtual

Hem continuat enviant mensualment el Full Vir-
tual, que s’ha consolidat com una eina útil per 
anunciar activitats futures i com una via d’en-
trada a la web per a gent que normalment no hi 
accediria. També hem creat un full virtual per als 
centres adherits on destaquem principalment 
les nostres activitats de formació.

Iniciatives per promoure la comunicació 
de proximitat i trameses massives

Com ja és habitual des de fa uns anys, es fa ser-
vir l’eina de correu electrònic personalitzat per  
felicitar a tots els col·legiats pel Nadal i altres  
esdeveniments importants.

Cal assenyalar que també es fa servir el correu 
personalitzat per fer trameses massives destin-
ades a promocions o comunicacions especials.

1.10 SERVEIS
Cal dir que el servei d’atenció al col·legiat ha tre-
ballat 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 car-
nets, ha emès certificats professionals i de for-
mació, ha coordinat les visites amb els asses-
sors, ha cursat les fitxes professionals i ha portat 
el control del registre dels pèrits judicials i de les 
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societats professionals, entre molts altres.

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

La Col·legiació

Des dels darrers anys seguim observant una 
certa tendència a la frenada de baixes i alhora 
a un cert increment de les altes. Per tal de fo-
mentar la col·legiació seguim oferint, durant les 
inscripcions de l’Escola d’Estiu, de Tardor i Hi-
vern, 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 amb 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.

La secretària general revisa les sol·licituds 
d’alta de col·legiació per tal de validar-les i 
aprovar-les en Junta.

Actualment, el cens de col·legiats és de 7.520. 

Borsa de treball / Portal d’ocupació

La borsa de treball ha estat molt activa durant el 

2018. Hem rebut gairebé les mateixes ofertes de 
treball que el 2017. La majoria són de places va-
cants de professorat (els més sol·licitats han es-
tat els de filologia catalana). També hem tingut 
gairebé el mateix nombre d’inscrits que el 2016.

Les ofertes de feina les enviem a través del nos-
tre portal d’ocupació 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 o graduatsexperts 
en una àrea professional determinada, amb una 
àmplia experiència en el seu camp de treball. Es-
tan, per tant, capacitats per avaluar, emetre infor-
mes o dictaminar sobre qüestions relacionades 
amb els seus coneixements en cas de ser reque-
rits com a experts. La relació dels col·legiats inte-
ressats a actuar com a pèrits la fem arribar cada 
final d’any al Departament de Justícia. 

Responsabilitat civil

A través d’una pòlissa col·lectiva del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Doctores y Li-
cenciados, oferim als col·legiats una pòlissa de 
responsabilitat civil professional. 

Avui 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 garan-
tir-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 perso-
nal que això implica.

Registre de societats professionals

S’hi han d’inscriure obligatòriament les societats 
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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 mana-
ment del Registre Mercantil. 

Hi tenim inscrites 12 societats.

Registre de mediadors

El Col·legi ha creat un registre de col·legiats 
mediadors i mediadores, que ofereix una llista 
pública de professionals habilitats per donar 
un servei de mediació de qualitat a tots els 
col·legiats, les seves famílies i, per extensió, 
a la ciutadania que visquin immersos en un 
conflicte, controvèrsia o desavinença, ja sigui 
en l’àmbit familiar o civil mercantil. A la nos-
tra pàgina web podeu consultar els col·legiats 
mediadors inscrits en el registre.

Declaració personal del professorat

La declaració de l’activitat docent és un instru-
ment imprescindible perquè puguem certificar la 
tasca professional: hi consta la signatura del di-
rector i el segell del centre o centres on treballen.

Assessoria jurídica

Proporciona als col·legiats un primer asses-
sorament gratuït. La majoria de les consultes 
són en matèria professional, tot i que n’hi ha 
d’altres tipus.

Durant el 2018 s’han atès 220 consultes, xi-
fra similar a l’any anterior. La majoria són  
d’àmbit laboral (assalariats), seguides per les de  
professionals independents. Malgrat que  
oferim la possibilitat de respondre les  

consultes per correu electrònic o telefòni-
cament, especialment per als de fora de  
Barcelona, la major part de les consultes  
continuen sent presencials.

La nostra assessora és la lletrada Eva Izquierdo. 
El grau de satisfacció dels col·legiats per les con-
sultes realitzades és molt elevat.

• Tipologia de consultes—2018

• Assalariat—143

• Professional independent—22

• Altres—50

• Presencials—199

• Telefòniques—16

Serveis de gestoria i d’assessoria fiscal

Hem continuat amb la dinàmica dels anys  
anteriors. 

Com sempre, les consultes i els serveis d’asses-
sorament 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 activitats 
professionals. Aquest servei l’oferim en col·labo-
ració amb la Gestoria Sellarès.

Promocions col·legials

El Col·legi, amb l’objectiu de promoure les activi-
tats culturals i d’oci dels seus col·legiats, manté 
descomptes amb diferents institucions que ofe-
reixen beneficis al nostre col·lectiu: Liceu, pro-
fessionals Banc Sabadell, Liceu, Domus Vi, Grup 
Caixa d’Enginyers, Zurich, Fundació “la Caixa”, 
Goethe Institut, etc. 
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Nou reglament de Protecció de Dades

En relació amb el nou Reglament Europeu de 
Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 
d’abril de 2016, que és d’aplicació des del 25 
de maig de 2018, des del Col·legi hem signat un 
conveni de prestació de serveis amb l’empresa 
PSN (Previsión Sanitaria Nacional). Per tant, serà 
aquesta empresa qui supervisarà la implantació 
d’aquest nou Reglament al Col·legi. 

1.11 ACCIONS CONJUNTES AMB 
LA CAIXA D’ENGINYERS

El Grup Caixa d’Enginyers és una entitat coope-
rativa de crèdit amb la missió d’aportar als socis 
valor sostenible en els àmbits financer i asse-
gurador, 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·labora-
dors, les comunitats professionals i la societat.

Caixa d’Enginyers va celebrar el seu 50è aniver-
sari l’any 2017, per tant l’entitat ja té 51 anys. 

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 
més de 20 anys per assolir sinergies i poder ofe-
rir avantatges als nostres associats i col·legiats.

Dit això, Caixa d’Enginyers ha donat suport econò-
mic per fer possible les activitats que el Col·legi ha 

desenvolupat durant l’any 2018. Aquesta col·la-
boració continuada al llarg dels anys posa de ma-
nifest la bona relació entre les nostres entitats i 
l’esperit de seguir col·laborant en el futur.

També cal destacar totes les accions i campan-
yes de comunicació adreçades als col·legiats 
(a través de bàners, correus electrònics i news-
letters), informant dels serveis oferts per Caixa 
d’Enginyers des de qualsevol de les seves em-
preses (Caixa Enginyers Vida, Caixa Enginyers 
Gestió, etc.), els quals es posen a disposició dels 
col·legiats a través de l’oficina bancària de Caixa 
d’Enginyers que hi ha a la seu del Col·legi.

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

A l’octubre del 1996 es va inaugurar l’oficina de 
Caixa d’Enginyers ubicada al nostre Col·legi, a 
Rambla de Catalunya, per tant ja fa 23 anys. 

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

Volem destacar el volum de recursos gestionats, 
que s’ha situat en els 169,3 MM€, un 22% més 
que l’any anterior i amb un creixement passiu 
l’any 2017 de més de 34,5 MM€. 

El volum de negoci gestionat s’ha situat en els 
227 MM€. El volum d’actiu gestionat ha estat de 
57,4 MM€. A nivell d’altes de préstecs/crèdits, 
s’han fet 62 operacions durant el 2017 per un 
volum de 4,5 MM€. I en assegurances la cartera 
total de pòlisses ha assolit les 1.846.

A nivell social, s’han assolit els 9.253 socis (1.595 
socis més que l’any anterior, un 17% de creixe-
ment), xifra que no para de créixer i que permet 
mirar el futur amb optimisme.



MEMORIA del CDL 2018

22

1.12 EQUIP DE TREBALL DEL CDL
El personal s’ha reunit setmanalment per plani-
ficar i compartir les activitats a realitzar.

El 2018 va sol·licitar la jubilació Lídia Fernán-
dez, responsable de Comunicació que feia gai-
rebé 25 anys que treballava al Col·legi, i que 
ha realitzat una gran tasca i a ella li devem 
moltes de les iniciatives que s’han realitzat 
durant aquest anys en l’àrea de Comunicació, 
fent sempre la seva feina amb gran eficàcia i 
eficiència. El seu relleu l’ha agafat Maria Llo-
pis, filòloga i traductora, i alhora vam incorpo-
rar Míriam Morera, estudiant en pràctiques al 
Col·legi de cicles formatius del CIC, i que ac-
tualment s’ocupa de la imatge i el disseny.

Agraïm a tot el personal del Col·legi el seu es-
forç, implicació i rigor en el seu treball. Gràcies, 
doncs, a tots ells per la seva gran labor.

Altres

També durant el 2018 hem fet algunes millores 
importants, de les quals cal destacar les següents:

• S’ha instal·lat a la finca del Col·legi un eleva-
dor per facilitar l’accés a qui ho necessiti. Els 
espais del Col·legi ja fa anys que disposen 
d’espais adaptats.

• També hem aprofitat per insonoritzar les au-
les del primer pis.

• Hem fet canvis en la instal·lació elèctrica 
amb l’objectiu de passar-la tota a leds.

• Hem canviat la fotocopiadora per una amb 
un escaneig a molta més velocitat per tal de 
facilitar la digitalització de la documentació i 
evitar l’excés d’impressions.
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2. BALANÇ ECONÒMIC

El tresorer intervé i diu que els comptes que 
presenta a la consideració de la Junta han es-
tat auditats, malgrat que, a causa de la data 
tan avançada de la celebració de l’assemblea, 
encara no ha tingut lloc el tràmit de la lectura i 
lliurament formal del document d’auditoria que 
inclou el balanç, el compte de pèrdues i guanys i 
la memòria preceptiva.

Afirma que si fem la resta entre els ingressos to-
tals, 1.096.546,23 euros, i el total de despeses, 
1.033.421,05 euros, veiem que hi ha 63.125,18 
euros de benefici. Ja portem uns quants anys de 
resultats positius i això vol dir que el Col·legi està 
en una bona situació econòmica.

També remarca que a finals d’any la Junta de 
Govern va aprovar tenir una atenció amb el 
personal, ja que la plantilla és molt ajustada 
i el volum de feina és cada vegada més gran, 
com ho acredita l’increment de la xifra de  
negoci i d’excedents positius que es  
presenten. Aquesta atenció es va concre-
tar en una gratificació de mitja paga, que es 
va fer efectiva al desembre i per tant ja està  
inclosa en aquesta liquidació. 

El tresorer explica que els ingressos per quotes 
són de 519.234,10 euros i els altres ingressos, que 
en gran part són matrícules, pugen a 571.112,36 
euros. Aquesta darrera xifra és molt important i 
compensa amb escreix la minva dels ingressos 
per quotes de col·legiats. 

Cal tenir en compte, també, que de les  
matrícules ingressades, com que corresponen 
a cursos que cavalquen entre l’exercici del 2018 
i el següent, se n’ha fet la preceptiva reserva 
de 172.333,59 euros, equivalent a la quantitat 
proporcional d’aquests cursos que s’impartiran 
durant el 2019. 

Pel que fa a les despeses, diu que s’ajusten 
en general a les quantitats pressupostades. 
Cal remarcar, només, la partida de manteni-
ment i reparacions que s’ha desviat de ma-
nera considerable. Aquesta desviació, però,  
s’explica per l’increment d’activitat i la ne-
cessitat de tenir les instal·lacions en perfecte 
estat. Pel que fa a les inversions, cal dir que 
l’import més elevat correspon a la compra 
d’una fotocopiadora nova, ja que l’anterior 
havia quedat força obsoleta.
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3. PRESSUPOST DEL 2019

Pel que fa al pressupost, la xifra global d’ingres-
sos, igual que la de despeses, és inferior a la del 
tancament del 2018, però superior al pressupost 
del 2018. Aquest fet és habitual, ja que els ingres-
sos es calculen de manera prudent. Cal esperar, 
però, que el total d’ingressos torni a superar 
amb escreix la xifra que consta al pressupost, i 
també que les despeses seran inferiors a aquests 
ingressos, per la qual cosa és d’esperar que el re-
sultat d’aquest exercici del 2019, el primer del 
nou deganat, podrà tancar-se també amb un re-
sultat positiu apreciable.

El tresorer també remarca l’augment en la partida 
del personal, calculat per tal de fer front a l’aug-
ment de les nòmines del personal en un 2%. Pel 
que fa a la partida “Junta de Govern”, aclareix que 
els càrrecs no estan retribuïts, però els membres 
de la Junta reben unes compensacions per les 
reunions de la Junta i de les diverses comissions 
i consells a les quals assisteixen. La quantitat uni-
tària és de 206 euros bruts per reunió. Aquestes 
compensacions estan sotmeses a una retenció 
legal del 35%, que és el percentatge establert per 

als consells d’administració. Pel que fa a les inver-
sions, en remarca la partida d’informàtica. S’ha 
fet una previsió important, ja que cal fer una inte-
gració entre la base de dades i la web.

Acabada l’exposició del tresorer, el degà sotmet 
a l’aprovació de l’assemblea els comptes del 
2018 i el pressupost del 2019, que són aprovats 
per unanimitat dels assistents.
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Es designen com a censors 
Aureli Caamaño i Xavier Juan.

Actuen d’interventors en aquesta Junta General 
Josep Corominas, M. Àngels Gonzàlez i Joan Domènech

S’aixeca la sessió a les 20.30 h.




