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Activitats i notícies

Assemblea General

Dues en una. Així es pot resumir la trobada col·legial preceptiva d’aquest any.
Primerament es va fer la reunió de l’Assemblea Extraordinària d’aprovació
definitiva del text dels estatuts del Col·legi. I tot seguit l’Assemblea Ordinària,
de la qual us detallarem gràficament algunes informacions.

“Entrades exhaurides”
Els actes, com els espectacles, també es poden valorar per
la capacitat de convocatòria. Comencem, doncs, amb la
fitxa tècnica: dissabte, 23 de febrer (data de trista recor-
dança), 11.30 hores. Montjuïc amb restes de neu; i el
Tibidabo i Sant Pere Màrtir amb una flassada albina ben
estesa; un fred d’allò més viu. (O sigui, dissabte que convi-
dava a fer mandres.) INEFC: Sala d’Honor, tocant a la banda
posterior de l’edifici, que mira mig cap al mar i mig cap a la
plana del Llobregat. Què s’hi fa?, quina és la representació?
L’Assemblea General del Col·legi.

I vet aquí que el ple hi és absolut. Després dels previsi-
bles i comptats retards dels assistents per les dificultats del
dia..., la sala no tenia cap cadira buida. Per tant: enhorabona
al Col·legi per les “entrades exhaurides”. 

En el fons, és lògic. I crec que en són dos els motius.
L’un és l’organització perfecta. L’altre, el significat de l’acte.

La convocatòria de l’Assemblea General és un fet impor-
tant en el calendari de qualsevol entitat viva. Malgrat que
l’acte no sigui divertit, en principi, pel component proto-
col·lari i d’acumulació informativa difícil de pair ràpidament
que el caracteritza. Però l’organització perfecta significa con-
vertir-lo en un acte distret, participatiu i empàtic. I això ja fa
uns anys que el COPLEFC, objectivament, ho està acon-
seguint. Intentant fer molt visuals els continguts inherents
d’una reunió d’Assemblea: presentació per a l’aprovació de
memòries i números, d’objectius i projectes. Però també
donant cabuda a la veu del col·lectiu, amb un sincer torn
obert de paraules... i aquest any, fins i tot, amb una votació:
l’un darrere l’altre els col·legiats se situaven davant una urna
per confirmar el posicionament del COPLEFC favorable a la
nota de suport sobre el dret de decidir del Parlament de
Catalunya (que fàcil que és deixar que les persones s’ex-

pressin lliurement!). I tot seguit, la segona part: el reconeixe-
ment als companys jubilats durant l’any, als millors expe-
dients universitaris del 2012, com també el lliurament de les
ajudes a les tesis doctorals 2012 i, finalment, el premi als
fotògrafs guanyadors del Concurs Fotogràfic. I com a premi
general, comunió de tots amb tots al voltant d’un delicat
refrigeri, després de “l’espectacle”.

L’altre motiu que deia: el significat de l’acte. Recollint
paraules del president, Francesc Reig, aquell dissabte fred i
potser poc avinent per pujar fins a l’INEFC era l’escenificació
de la voluntat de convertir el COPLEFC, que actualment és
un col·legi mitjà, en un col·legi gran, amb tots els seus avan-
tatges, especialment de serveis als col·legiats, de presència
i respecte social en els nostres àmbits i sectors professio-
nals, però sempre intentant evitar la despersonalització. I tal
com també va expressar ja en el torn obert de paraules,
agraint les col·laboracions dels col·legiats presents, perquè
el Col·legi és de tots, i les propostes i les millores ho seran
per a tots. L’Assemblea General és, per tant, un acte de
reafirmació que es fa cada any, la renovació de la flama d’una
trajectòria que ja té més de 25 anys i que, evidentment, té
molt de camí per recórrer.

Especialment si, com van exposar els jubilats, es recorda
d’on venim; com a col·lectiu som capaços de captar l’ànima
dels nostres sectors professionals, tal com ens van exposar
els premiats amb els seves fotos, i, també, si continuem tre-
ballant en la recerca, si continuem tenint curiositat per
descobrir noves oportunitats, com van deixar dit els diversos
companys que van sintetitzar les seves tesis.

Per tot plegat, l’any vinent aquest “espectacle” hauria
d’anar a una sala més gran, que doni cabuda a més com-
panys, entre els quals també tu, lector.

FRANCESC X. NAVARRO
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Amb un repartiment asimètric, però amb lògiques
territorials equiparables

EVOLUCIÓ CENS COL·LEGIAL 2002-2012

La immensa majoria, exercents...

DISTRIBUCIÓ COL·LEGIAL SEGONS MODALITAT

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA CENS COL·LEGIAL

L’any 2012...
Érem 3.319 col·legiats en data 31 de desembre de 2012
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En conjunt representem prop del 40% dels titulats, és a dir, amb molt de camp per recórrer

NOMBRE DE COL·LEGIATS/GRADUATS A CATALUNYA

Amb un nombre d’altes en sintonia amb la mitjana més natural

EVOLUCIÓ ALTES COL·LEGIALS 2007-2012

Que ja provenen de totes les universitats catalanes i d’altres

DISTRIBUCIÓ ALTES 2012 PER UNIVERSITATS
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I el nostre web <coplefc.cat> va tenir gairebé 50.000 visites
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Assemblea General Extraordinària.
El canvi d’estatuts

Com a col·legiat, avantatges en...
Productes i serveis professionals

• COAC: assessorament fiscal i
laboral, assessorament jurídic
i adaptació LOPD

• Canal Olímpic
• DATAX: consultoria especialista

en protecció de dades
• Gabinet Jurídic Culleré-Lavilla
• Gabinet Jurídic Investa
• Life Fitness
• Lloguer de despatxos i aules
• PG Solucions Esportives
• Tecnogym Trading, S.A

Comercials

• Avis: lloguer de vehicles
• Bioiberica
• Clubs DIR
• Corporal Branding
• Editorials: 

- Editorial Paidotribo
- Editorial Wanceulen

• Fisioessència
• Fisioteràpia Avià
• Grupo de publicaciones

MotorPress Ibérica
• Hotels: 

- Confort Hoteles
- GHT Hoteles
- Iberostar

- Hoteles Catalonia
- Husa Hoteles
- NH Hoteles
- Room Leader
- Zenit Hoteles

• Institut Català de la Retina *
• Llibreria Caselles *
• Serveis d’odontologia:

- Clínica Sant Jordi
- Instituts Odontològics
- Santa Tecla Clínica Dental

• Serveis financers
• Solred: descompte

carburants
• Vueling

I CONSULTA TOTA LA RESTA D’AVANTATGES A WWW.COPLEFC.CAT

El motiu únic de l'Assemblea Extraordinària va ser la ratificació
dels nous estatuts del Col·legi, amb la incorporació dels can-
vis tècnics introduïts per la Generalitat a la proposta presenta-
da pel COPLEFC l’any 2012, arran de la Llei 7/2006, de l’exer-
cici de professions titulades i de col·legis professionals.

Concretament, la novetat principal d’aquests estatuts, a
més de resoldre petits detalls que havien quedat desfasats o
inadequats, com ara l’adreça de la seu social, és la creació
de la figura de l’associat. Així, podran ser associats del
COPLEFC, tal com especifica l’article 25: “les persones que
exerceixen professions de l’esport regulades per la Llei cata-
lana 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, que
estiguin inscrites en el Registre oficial de l’esport de Cata-
lunya i que no estiguin subjectes a col·legiació tindran dret
d’ésser admesos al COPLEFC com a associades”.

Els associats tindran, com a drets, participar en l’ús dels
béns i dels serveis que hagi establert el COPLEFC, ser informats
oportunament de les actuacions i la vida col·legial i les qüestions
que l’afectin, gaudir de l’assessorament del COPLEFC en qües-
tions professionals, d’acord amb les normes establertes per la
Junta de Govern, i, finalment, acollir-se als sistemes de previsió
i fer ús dels serveis establerts pel COPLEFC, d’acord amb les
normes establertes per la Junta de Govern.

Val a dir que arran de l’obligació per al COPLEFC d’haver
d’adaptar els estatuts, s’ha aprofitat per introduir aquesta

nova figura de l’associat, que molts altres col·legis també
tenen, amb la qual cosa es dóna cabuda a altres realitats
professionals vinculades a les ciències de l’activitat física i de
l’esport.

Amb tot, cal remarcar que els associats no podran exer-
cir el dret fonamental dels col·legiats de participar i decidir
amb el seu vot les qüestions pròpies del Col·legi.

Finalment, cal apuntar que els estatuts encara no són
vigents, i que ho seran en el moment en què la Generalitat,
per mitjà del Departament de Justícia, els confirmi, decisió
que encara està pendent.  
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Els col·legiats, a favor del dret
de decidir de Catalunya
L’un darrere l’altre, ordenadament, tranquil·lament, amb natu-
ralitat..., així van situar-se els col·legiats assistents a
l’Assemblea General davant una urna per expressar el posi-
cionament col·lectiu del COPLEFC respecte de la nota de
suport sobre el dret de decidir del Parlament de Catalunya.
El resultat va ser aclaparadorament favorable (sí,  30; no 2; en
blanc, 3) a l’esmentada nota. La votació responia a l’expres-
sió democràtica més genuïna: deixar que fos precisament el
col·lectiu col·legiat qui decidís el posicionament del COPLEFC.

Exactament, doncs, el mateix que demana la nota de
suport que des de l’octubre de l’any passat també ha anat

sumant nombrosos col·lectius. Més d’una quarantena de
col·legis professionals donen suport a la possibilitat que els
ciutadans de Catalunya puguin expressar-se democràtica-
ment, amb total llibertat, sobre el futur com a país. 

Els llicenciats en CAFiE, doncs, se sumen a econo-
mistes, arquitectes, metges, logopedes, veterinaris, entre
molts d’altres. I després d’haver-se constituït el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, el COPLEFC, seguint aquell
mateix pronunciament, s’hi ha adherit com a entitat partícip
del procés de l’exercici del dret a decidir i de la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.

Una de les eines més útils per estar al dia i saber què passa
en el món professional de les ciències de l’activitat física i
l’esport és tenir notícia de les últimes novetats editorials que
han sortit al mercat. Per aquest motiu, des del COPLEFC es
va posar en marxa el Docusport Biblios amb un objectiu clar:
oferir les novetats bibliogràfiques més rellevants perquè
esdevinguin una eina útil per a l’autoformació i el desenvolu-
pament professional i personal dels col·legiats.

Com tot producte nou, comporta reptes i dificultats d’e-
laboració. El repte més destacat és que tots els col·legiats
puguin percebre que el Docusport Biblios els és útil, i això vol
dir que els documents bibliogràfics seleccionats han de
poder respondre a les necessitats informatives de tota la
tipologia professional que hi ha representada en els mem-
bres del col·legi (professorat, gestors esportius...). 

Una de les dificultats existents a l’hora d’escollir les nove-
tats era limitar l’abast geogràfic i idiomàtic. Pretendre fer un
butlletí amb “tot” el que es publica al món realment, no és un
repte sinó gairebé un impossible! Per aquest motiu es va
optar per fer referència a aquelles publicacions que
s’editessin dins el territori espanyol i aquelles que estiguessin
elaborades pels nostres col·legiats en editorials estrangeres. 

Els nous formats també tenen cabuda dins el Docusport
Biblios. A part dels ítems en format paper, també hi aparei-

xen els llibres digitals, format que a poc a poc va entrant en
les nostres vides gràcies als dispositius mòbils de lectura
com les tauletes, els telèfons intel·ligents, els iPads, etc.

La periodicitat per donar ressò a aquestes novetats és de
dos cops a l’any: gener i juliol. Al gener permet donar notícia
de les novetats sorgides durant els mesos de juliol i desem-
bre de l’any anterior, i al juliol recull les novetats aparegudes
entre els mesos de gener i juny de l’any en curs.

El butlletí, a part de tenir com a utilitat principal la de
donar coneixement del que s’ha publicat, també vol oferir
l’oportunitat al lector de poder localitzar el document, ja sigui
per saber-ne més i/o per poder adquirir-lo. Per aquest motiu,
a part d’oferir el títol i l’autoria, s’anota l’editorial amb un enl-
laç al seu lloc web i el seu número d’identificador comercial
(ISBN: International Standard Book Number). Amb aquests
dos elements, podem localitzar més dades del llibre directa-
ment a la pàgina de l’editor, i si ens interessa adquirir-lo, amb
l’ISBN podem anar a qualsevol llibreria (tradicional o elec-
trònica) a fer la comanda amb la seguretat de no tenir
errades en la petició. 

A hores d’ara ja tenim dos números publicats de
Docusport Biblios i estem preparant el tercer (juliol de 2013).
Només esperem que entre totes les novetats que vagin
sorgint us puguem oferir aquelles que us siguin més interes-
sants, pràctiques, útils i profitoses per al vostre èxit profes-
sional i personal. Fins al juliol!

TERESA M. FIGUREOLA
Responsable del Docusport Biblios

              


