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P R E S E N T A C I Ó

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya, creat pel Decret 345/1997 de la
Generalitat de Catalunya, es constitueix amb la Resolució del
Departament de Justícia, de 21 de maig del 1999, que disposa la seva
inscripció al Registre de Col·legis Professionals i la publicació dels seus

Estatuts. A partir del segon semestre del 1999, el Col·legi inicia el seu desenvolupament
amb plena vocació de servei als professionals que el constitueixen. Es potencien les
comissions especialitzades i la comunicació, es promouen les activitats institucionals i
es formalitzen contractes de serveis i acords de col·laboració per al suport a l’activitat
professional dels col·legiats i per assegurar l’eficàcia en la gestió dels recursos i dels béns
col·legials.

Al començament de l’any 2000, la superació de l’etapa inicial d’estructuració i de
desenvolupament organitzatiu permet fixar noves directrius per a la consolidació
corporativa. L’acord de la Junta General sobre les línies generals de gestió, de 15 d’abril
del 2000, ratifica les propostes següents de la Junta de Govern: A curt termini, la
implementació d’un nou programa de gestió, l’adquisició de nous equipaments
informàtics i la creació d’una xarxa de treball intern i la implementació d’un nou pla
comptable; a mig termini, la realització d’actuacions de difusió i de promoció del
Col·legi i de millora dels seus serveis, el treball en una proposta de canvi de seu i
l’increment de la liquidesa mitjançant el rigorós control dels cobraments i dels
pagaments en previsió de possibles finançaments d'infraestructura.

Al final de l’any 2000, tots i cadascun dels objectius assenyalats per la Junta General han
estat acomplerts amb escreix. S’ha implementat un nou programa de gestió, s’han
adquirit nous equipaments informàtics, s’ha establert una xarxa interna de treball i un
nou pla comptable, s’han dut a terme actuacions de promoció i de difusió del nou
Col·legi, s’han incrementat i millorat els serveis als col·legiats, s’ha produït el canvi de la
seu col·legial -ratificat per la Junta General amb data 25 de novembre del 2000- i s’ha
incrementat la liquidesa mitjançant un control rigorós de la despesa per al finançament
de les noves infraestructures.

La Memòria que es presenta a continuació resumeix l’activitat del Col·legi de Biòlegs
de Catalunya durant l’any 2000, amb la descripció de les actuacions i de les dades
referents al compliment dels objectius abans esmentats. El primer capítol és una
agenda temàtica de les actuacions de promoció i de representació de l’entitat i de les
activitats de participació i de difusió. El segon capítol recull les dades quantitatives més
significatives de l’activitat col·legial i els resultats econòmics de l’exercici. Finalment, el
tercer capítol presenta el pressupost i les línies generals de gestió per l’any 2001.
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1 . P R O M O C I Ó , R E P R E S E N T A C I Ó I P A R T I C I P A C I Ó

Durant l’any 2000, a partir d’una etapa constitucional iniciada i desenvolupada el
1999, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha iniciat el treball encaminat a la seva
presència social, davant de les diverses institucions i organismes públics o privats
relacionats amb els professionals que representa.

Així, estructurades a manera de breu agenda, es relacionen a continuació algunes de
les actuacions més destacades que permeten assegurar l’inici d’una evolució creixent
de la presència social del nostre col·lectiu col·legiat i del treball participatiu dels seus
membres.

El primer apartat d’aquest capítol assenyala algunes de les actuacions protocol·làries i
de relació més destacades de l’entitat. El segon apartat relaciona les activitats
específiques en diferents àmbits professionals per a la promoció i la defensa del biòleg.
El darrer apartat descriu les activitats participatives del col·lectiu i les actuacions
promocionals internes que sustenten i generen totes les activitats de l’any 2000.

1.1. REPRESENTACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

Una nova imatge i nou espai per al CBC: El canvi de seu institucional

Al mes de gener del 2000, una de les principals qüestions pendents de la fase
d’estructuració de l’entitat desenvolupada l’any 1999, amb repercussió directa sobre la
imatge social i el treball del col·lectiu, era la constitució d’una seu pròpia
adequadament condicionada al treball col·legial i a la seva nova imatge i entitat.

El canvi de seu s’argumentava en les consideracions següents: la seu de què es
disposava necessitava d’una inversió en instal·lacions bàsiques (terra en mal estat,
canonades velles, humitats, etc.); calia una despesa considerable de condicionament
general (pintura, mobiliari, etc.); la ubicació en un cinquè pis era poc adequada a
l’activitat col·legial i el mes d’octubre del 2000 finalitzava el contracte de lloguer. Les
premisses per al canvi de seu eren les següents: la despesa de lloguer havia de
respondre a les previsions pressupostaries; la superfície i la distribució de l’espai
s’havien d’adequar a les necessitats de l’activitat col·legial; les instal·lacions havien de
tenir un bon estat per poder assumir únicament les despeses de condicionament
general i era desitjable mantenir o millorar la ubicació i la situació.

Així, durant el primer semestre del 2000 la Junta de Govern i l’administració col·legial
van canalitzar gran part dels seus esforços cap aquest objectiu, que es va fer realitat el
mes d’octubre i que va ser ratificat per la Junta General del Col·legi el 25 de novembre
del 2000. D’acord amb les premisses abans esmentades, la nova seu, situada al número
373 del carrer Consell de Cent de Barcelona, té un lloguer lleugerament inferior a la
previsió pressupostaria; una superfície i una distribució adequades a l’activitat
col·legial i un ambient i una imatge significativament millorats. L’estat de conservació
de les noves instal·lacions ha permès assumir despeses de condicionament i de
decoració, que proporcionen un entorn digne, agradable i còmode i noves eines de
treball (per exemple, es disposa d’una xarxa informatitzada). Així mateix, la nova seu
millora la ubicació i la situació de l’entitat, ja que és al primer pis d’un edifici noble i al
centre neuràlgic de Barcelona, a pocs metres del Passeig de Gràcia i del carrer Aragó.
Finalment, a més de la millora de la situació i de les instal·lacions per al treball intern, la
nova seu disposa d’una àmplia recepció i sala d’informacions, d’una biblioteca, d’una
sala d’actes i de sales de reunions per al treball dels col·legiats.
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El CBC al Patronat Català ProEuropa

Relacions amb el Centre Unesco de Catalunya

Col·laboració i coorganització de l’Eurocongrés dels espais occitans i catalans

El CBC Membre d’Honor del Congrés de Metges i Biòlegs

Les relacions amb les Universitats

La Biologia a
l’Alba del nou mil·lenni

El CBC a l’Administració local: l’Ajuntament de Barcelona

El CBC a la Generalitat de Catalunya
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Assistència a la presentació de la candidatura de la ciutat de Barcelona com a seu de
l’Autoritat Europea Alimentària (maig).
Reunió amb els representants del Patronat per donar suport a la candidatura i
nomenament del col·legiat Francesc Fort com a representant el Consell Assessor de la
Candidatura (juny).
Assistència a l’acte d’oficialització de la candidatura, que compta amb la presència
de les principals autoritats de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de
Catalunya (novembre).

Assistència a la presentació de la “Carta de la Terra” promoguda per aquesta entitat i
adhesió del CBC (octubre).

Reunió amb els organitzadors del “Eurocongrés 2000” (setembre).
Acord de participació i coorganització de l’àmbit mediambiental. La Comissió de
Medi Ambient del Col·legi coordina aquesta participació.
Els col·legiats Lourdes Bernat i Ignasi Cebrian són membres del Comitè Organitzador
de l’Eurocongrés 2000.

El CBC forma part del Comitè d’Honor del Setzè Congrés de Metges i Biòlegs
(octubre).

Participació en les reunions intercol·legials de promoció de candidatures als Consells
Socials de les universitats catalanes en representació dels col·legis professionals.
Realització de propostes i intercanvi d’informació amb els representants electes als
Consells Socials de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de
Barcelona i de la Universitat de Girona.
Representació, amb la resta de Col·legis de Biòlegs de l’Estat espanyol, en les sessions
de la Conferència espanyola de degans de Biologia (juliol i desembre).
La Societat Catalana de Biologia convida el CBC a un acte conjunt amb la Facultat de
Biologia a la Universitat de Barcelona, amb la presentació del llibre

del doctor Jaume Bertranpetit, biòleg i vicerector de la
Universitat Pompeu Fabra (maig).

Acords amb la gerència de l’Ajuntament de Barcelona per a la incorporació dels
biòlegs a les bosses de treball de l’entitat (agost).
El col·legiat Joan Queralt és membre del Consell Municipal de Convivència, Defensa
i Protecció dels Animals.
La col·legiada Lourdes Bernat és membre del Consell Municipal de Medi Ambient.
Adhesió al Dia Sense Cotxes promogut per l’Ajuntament de Barcelona (setembre).
Participació al curs "Per un comerç i tinença responsable d'animals de companyia" del
Gremi de Comerciants d'Animals de Companyia de Catalunya promocionat pel
Consell de Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
l'Ajuntament de Barcelona (desembre).

Assistència a l’acte de la presidència per a la celebració dels vint-i-cinc anys de la
Constitució Espanyola al Palau de la Generalitat (desembre).
Assistència a l’acte de l’Onze de Setembre al Parlament de Catalunya. (setembre).
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Presentació al Conseller de Sanitat de l’informe “Els Biòlegs a la Sanitat Catalana” en
el decurs d’una entrevista amb la degana del Col·legi i un representant de la Comissió
de Sanitat (juliol).
Entrevista amb el director de l’Institut d’Estudis de la Salut per a la participació en el
projecte del Llibre Blanc sobre els Professionals de la Sanitat a Catalunya i per al
treball en les qüestions específiques dels nostres professionals sanitaris (agost).
Presentació del Col·legi al Conseller de Medi Ambient i a la Consellera
d’Ensenyament, juntament amb la tramesa de breus informes sobre l’àmbit
professional corresponent (desembre).
Assistència a la presentació del projecte del Llibre Blanc de les Professions Sanitàries a
Catalunya en què participa el Col·legi (novembre).
El col·legiat Ferran Gómez representa al CBC en el Consell Assessor de Laboratoris
Clínics.
La col·legiada Montserrat Boada representa el CBC en la Comissió Assessora de
Reproducció Assistida.
La col·legiada Ma. Josep Coll representa al CBC en la Comissió de
Laboratori Clínic del Consell Català de la Salut.

La degana del CBC és membre de la Comissió Gestora del
. Aquesta comissió ha treballat en la redacció dels Estatuts

provisionals d’aquesta entitat de conformitat amb el que disposa la normativa
ministerial corresponent.
El CBC participa amb la resta de Col·legis de Biòlegs de l’Estat espanyol en els
contactes preliminars d’assessorament per a l’elaboració d’un esborrany de
normativa estatal per a les especialitats sanitàries de químics i biòlegs.
El col·legiat Joan Luis Jara representa el CBC en la Comissió de Treball de Guardería
Forestal del Ministeri de Medi Ambient.

Entrevista d'Europa Press a la col·legiada Mar Pérez Iribarne sobre el genoma humà
(abril).
Entrevista d'Europa Press i COM Ràdio al col·legiat Francesc Solé (juny), també, sobre
el genoma humà.

Participació de la col·legiada Montserrat Boada a la Comissió Assessora sobre
tècniques de reproducció assistida.
Participació del col·legiat Ferran Gómez al Consell Assessor sobre Laboratoris Clínics.

Reunions amb els representats de les Comissions de sanitat dels diferents col·legis de
biòlegs de l’Estat a Madrid i Barcelona (gener, setembre).

Entrevista amb el Conseller de Sanitat (juliol).
Realització de l’informe “El Biòleg a la Sanitat Catalana” que fou enviat a la
Conselleria

Ciències Bàsiques i
Ciències de

Participació de la col·legiada Ma Josep Coll a la Comisió de Ciències Bàsiques i
Laboratori Clínic del Consell Català de Ciències de la Salut.

El CBC davant de l’Administració de l’Estat espanyol
Consejo General de

Colegios de Biólogos

Mitjans de comunicació

Participació als òrgans assessors de l’administració

Coordinació amb els altres biòlegs de l’estat

Conselleria de Sanitat

1.2. PROMOCIÓ I REPRESENTACIÓ DELS ÀMBITS PROFESSIONALS

1.2.1. SANITAT
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Conselleria de Sanitat. El conseller de sanitat va notificar el seu acord amb les
conclusions de l’informe (juny).
Realització d'un informe sobre els biòlegs a la Salut Pública (maig).
Participació amb l’Institut Català de la Salut en el projecte de realització del Llibre
Blanc de les Professions Sanitàries a Catalunya on es proposa la idea d’un nou
professional de la sanitat (agost-desembre).
Petició d’informació al Conseller de Sanitat sobre l’estat de la qüestió del títol
d’especialista en sanitat després d’una intervenció del Grup Parlamentari Català al
Senat tractant aquesta temàtica (novembre).
Redacció d’un informe on es proposen millores al document Drets i deures dels
ciutadans en relació a l’atenció sanitària per a la Direcció General de Recursos
Sanitaris de la Conselleria de Sanitat (novembre).

Negociació amb l'Agència Espanyola del Medicament i signatura d'un conveni de
col·laboració en matèria d’avaluació i control de medicaments (juliol).

Reunions amb el gerent de la Federació d'Associacions de Metges dels Hospitals de
Catalunya i amb representants de la patronal de la XHUP XHUPC (Xarxa d'Hospitats
d'Utilitat Pública de Catalunya) en referència a la situació dels biòlegs respecte als
criteris de la carrera professional (febrer-març).

Plantejament d'aquesta qüestió a la entrevista amb el Conseller de Sanitat (juliol).
Reunions amb les Comissions de Sanitat dels altres col·legis de biòlegs (gener,
setembre).
Tramesa a la Conselleria de Sanitat sol·licitat informació sobre l'estat d'aquesta
qüestió (novembre).

Resposta del Conseller de Medi Ambient a la degana del CBC sobre la necessitat de
protegir i potenciar els professionals de la biologia en l’àmbit de la protecció del medi
ambient (gener).

Realització de la taula rodona “ Llei de la Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental” amb la participació del senyor Xavier Asses, enginyer de l’Ajuntament de
Granollers, el senyor Xavier Nicolau del Departament de Medi Ambient, el senyor
Pau Rodríguez, de l’Ajuntament de Barcelona i el senyor Enric Vallverdú de l’Entitat
Metropolitana del Medi Ambient (març).

Participació com a entitat organitzadora i membre del consell directiu de l’àmbit VI
(Ordenació del territori, Infraestructures, Medi Ambient i Sostenibilitat ) de
l’Eurocongrés 2000 dels espais occitans i catalans.

Participació de la col·legiada Lourdes Bernat a les reunions de la Comissió de
Sostenibilitat i Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.
Participació del col·legiat Jordi Balcells a les reunions i activitats del Comitè Tècnic de
la Fundació Fòrum Ambiental.
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Agència Espanyola del Medicament

Carrera professional a la XHUP

Reconeixement de Especialitats Sanitàries dels Biòlegs

Conselleria de Medi Ambient

Llei de la Intervenció Ambiental

Eurocongrés 2000

Òrgans assessors

1.2.2. MEDI AMBIENT
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la Fundació Fòrum Ambiental.

Participació en la presentació del document de l’Agenda 21 Local de Hannover.
Assistència a la presentació del Llibre Fòrum Agenda 21 Local.
Participació a la IV Trobada del
Assistència a la presentació de L’Agencia Local d’Ecologia Urbana.
Participació en diversos actes del día del Medi Ambient.
Assistència a la presentació del llibre "Derecho Ambiental de la empresa y las
corporaciones locales" de Joan Maties García.

Redacció d’un informe sobre determinats aspectes dels Reals Decrets pels quals
s’estableixen els nous objectius, continguts i criteris d’avaluació d’ensenyaments
mínims a l’ESO i al Batxillerat. L'informe destaca la pèrdua d’hores de ciències en el
segon cicle de l’ESO davant d’altres especialitats (desembre).
Sol·licitació de valoració a la Consellera d’Ensenyament sobre dels Reials Decrets
d’ensenyaments mínims a l’ESO i tramesa d'un informe (desembre).

Publicació d’un article a “Bio” argumentant a favor de la importància dels biòlegs en
l’ensenyament de la Biologia a la ESO (setembre).

Presentació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) al
Col·legi a càrrec del cap d’informació Joan Martí. L'activitat s'adreça a biòlegs amb
projectes amb iniciatives tecnològiques o d'expansió de mercats, i els proporcionen
informació sobre el serveis al seu abast per implantar-los a les empreses.

Realització d’un informe jurídic sobre les implicacions a la professió de la modificació
del IRPF en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2000 (Llei 54/1999)
(gener).

El dia 15 d’abril del 2000 es va realitzar la Junta General Ordinària anual, amb
l’aprovació de l’informe de les activitats, del balanç econòmic i dels comptes de
resultats de l’exercici anterior i del pressupost i de les línies de gestió per al 2000, amb la
presentació de l’auditoria econòmica externa i de la Memòria del CBC de 1999.
L’acord favorable sobre aquesta qüestió compta amb el 98 % dels vots emesos.

Participació en diverses activitats

Forum 2000 d’Educació Ambiental.

Regulació dels ensenyaments de la ESO i Batxillerat

La Biologia matèria dels biòlegs

CIDEM

Llei de l’IRPF

1.2.3. ENSENYAMENT

1.2.4. ÀMBITS PROFESSIONALS I LABORALS

1.3. ALTRES ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ I DE PROMOCIÓ

1.3.1. JUNTA GENERAL

Junta General Ordinària



12

Junta General Extraordinària

1.3.2. JUNTA DE GOVERN

1.3.3. COMISSIONS

El dia 25 de novembre del 2000 es va realitzar una Junta General Extraordinària del
Col·legi de Biòlegs de Catalunya, on es van discutir les següents qüestions: el canvi de
domicili de la seu del CBC amb la modificació de l’article 3.2 dels Estatuts i l’increment
de la quota col·legial. Ambdues propostes van ser resoltes favorablement, la primera
amb un 93% dels vots emesos i, la segona, amb un 98%.

L’oportuna notificació de l’acord de modificació dels Estatuts, per a la seva legalització i
publicació, al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha estat resolta
favorablement en el primer trimestre del 2001.

La Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha promogut, liderat i
coordinat totes activitats a què fa referència aquesta Memòria i aquelles altres activitats
de la gestió ordinària i del desenvolupament de futur de l’entitat. La tasca duta a terme
es fonamenta en el debat, l’estudi i la discussió sobre les diverses qüestions de l’ordre
del dia a les sessions plenàries de la Junta i en els acords corresponents, així com en el
treball dels seus membres en l’exercici dels càrrecs de govern singulars -degana,
vicedegà, tresorer o secretari- o de la presidència de les diverses comissions, d’acord
amb el que assenyalen els Estatuts de l’entitat. Així, durant l’any 2000, la Junta de
Govern han realitzat nou sessions ordinàries i plenàries i sis sessions extraordinàries per
a l’estudi i la realització d’informes monogràfics per al plenari (objectius de futur,
economia, infraestructures, personal del col·legi, etc.).

Les comissions especialitzades són els òrgans tècnics més importants del CBC, en tant
que fòrum d’activitats i de treball per a la promoció dels diversos sectors professionals
dels biòlegs i de la pròpia entitat. En l’actualitat, estan constituïdes les comissions
descrites a continuació i s’estudia la creació d’una Comissió Deontològica i de
subcomissions d’algunes de les comissions existents.

El mes de desembre del 2000 es va crear la Comissió de Ciències de l’Animal de
Laboratori arran de la iniciativa de diversos biòlegs experts, que treballen en entitats
privades i universitats catalanes en laboratoris amb experimentació animal. Els
objectius d’aquesta comissió són informar de les novetats del sector i de les activitats
relacionades (congressos, seminaris, etc.) i realitzar estudis i treballs tècnics a partir dels
suggeriments i de les aportacions dels col·legiats d’aquest àmbit professional. Així
mateix, la comissió vol dur a terme un estudi de camp sobre els professionals dedicats a
aquest sector, per crear una base de dades de professionals d’aquest tipus de
laboratoris. Des de la seva creació, la comissió ha realitzat dues sessions de treball.

Durant l’any 2000, aquesta comissió ha realitzat cinc sessions de treball. La comisió
pretén revaloritzar l'important paper de la nostra professió en l'àmbit de l'educació als
diferents nivell i cohesionar la tasca dels nombrosos biòlegs ensenyants.

Comissió de Ciències de l’Animal de Laboratori

Comissió d’Ensenyament
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diferents nivells i cohesionar la tasca dels nombrosos biòlegs ensenyants.

La Comissió de Formació Continuada és la responsable de la promoció, coordinació,
difusió i realització de les activitats de formació del CBC, de les activitats pròpies de
l’entitat (generades per iniciativa pròpia, de la Junta de Govern, de les Comissions o
dels col·legiats) i d’aquelles altres activitats de formació realitzades mitjançant conveni
o acord amb d’altres entitats. Durant l’any 2000, aquesta comissió ha realitzat set
sessions de treball.

Al llarg de l'any 2000, la comissió de Medi Ambient s'ha reunit deu vegades i ha
coordinat i liderat les activitats enunciades a l'apartat 1.2.3. d'aquesta memòria.

Durant l’any 2000 s’ha consolidat la tasca d’aquesta Comissió creada per a la
coordinació de les activitats de promoció del Col·legi i de les publicacions de l’entitat.
En aquest segon apartat, treballa en l’elaboració de la Memòria anual del Col·legi i dels
Butlletins Informatius mensuals i setmanals; participa en el Consell de Redacció de la
revista BIO, n’elabora el Suplement Català i les notícies que, des de l'activitat col·legial
catalana han de ser publicades en l’àmbit general de la revista. Així mateix, s’encarrega
de la coordinació i realització dels materials diversos de difusió (fulletons, díptics,
targes, dossiers, …) i de la WEB institucional. Durant l’any 2000, aquesta comissió ha
realitzat cinc sessions de treball i ha participat en una reunió de treball a Madrid del
Consell de Redacció de la revista BIO.

El ple de la comissió de Sanitat s'ha reunit cinc vegades i en reunions parcials dels seus
membres en més de sis ocasions. Els representants d'aquesta comissió han assistit a
dues reunions amb les comissions de sanitat d'altres col·legis de biòlegs.

Al llarg de l'any 2000 el col·legi a signat una sèrie de convenis de formació amb entitats
que organitzen màsters, post-graus i cursos en diversos àmbits professionals dels
biòlegs. Aquestes activitats formatives han complementat la formació continuada que
realitza el CBC. Els criteris per fer aquests convenis han estat que aquestes entitats
acreditéssin una gran experiència i qualitat. Les entitats amb les quals s'han signat
acords són: ESAME, IUSC, ISEMA, ICT, Fundació Politècnica de Catalunya i Escola
Universitària Politècnica de Medi Ambient.

Comissió de Formació Continuada

Comissió de Medi Ambient

Comissió de Promoció i Publicacions

Comissió de Sanitat

1.3.4. FORMACIÓ CONTINUADA
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ACTIVITATS FORMATIVES ORGANITZADES PEL CBC

CÀRREGA
LECTIVA

VALORACIÓ DELS
ASSISTENTS

Nota mitjana de la valoració de l'enquesta contestada pels matriculats, amb una valoració d'1 a 10.

En negreta els cursos que no es van realitzar per la manca de les inscripcions mínimes necessàries per la
gestió del curs.

Les activitats formatives pròpies del CBC es recullen en la següent taula:

Curs de Capacitació per realitzar
tractaments amb plaguicides
nivell qualificat (febrer) 64 24 8.1

Curs de Capacitació per realitzar
tractaments amb plaguicides
nivell bàsic (març) 25 38 8.3

Curs pràctic Tècniques Lab.
Diagnòstic de Cancer 50 19 8.4

Taula Roda Llei intervenció ambiental 3 --

30 0 --

30 0 --

Curs de Capacitació per realitzar
tractaments amb plaguicides qualificat
(octubre) 65 27 7.2

Conferència presentació CIDEM 3 -- --

30 0 --

Curs de Capacitació per realitzar
tractaments amb plaguicides (bàsic) 25 28 7.8

15 0 --

30 0 --

12 0 --

30 0 --

Curs Mapes i Talls Geològics

Curs Reconeixement de roques

Curs d'aproximació didàctica a les
plantes medicinals

Pla d'Autoocupació i
desenvolupament professional

Curs de Biologia i Turisme

Curs de Tast de Vins

Curs d'Estadística bàsica

TOTAL 412 136 8,0

MATRICULES
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1.3.5. ALTRES

Pàgina WEB

Participació a la revista BIO

Mostra Fotogràfica

El més de febrer es va incorporar a la xarxa telemàtica la pàgina Web del Col·legi, amb
domini propi: www.cbiolegscatalunya.es. Al llarg de l'any 2000, a més de les noticies de
caire institucional i de nous serveis als col·legiats s'han anat incorporant diversos links
específics dels àmbits professionals dels biòlegs. La freqüència de canvi d'edició ha estat
de 15 dies.

El CBC és present en el Consell de Redacció de la Revista Bio i a més de participar en les
decisions de publicació dels articles de caire professional aporta notícies per la secció
Noticies Bio. A les dues revistes publicades al llarg de l'any 2000, el CBC ha aportat 15
notícies.

El CBC publica en aquesta revista un suplement exclusiu en català en què poden
participar tots els col·legiats.

El CBC va ser coorganitzador del III Concurs Fotogràfic de la Revista BIO. La col·legiada
Misericòrdia Calduch va guanyar el primer premi de l'àmbit "Laboratorio y
Microscopía". Aquesta mostra, de més de 170 fotografies, es va exposar a la seu del
CBC durant 10 dies al mes d'abril.



2 . E L C O L · L E G I E N X I F R E S

2.1. LA COMUNICACIÓ DEL COL·LEGI AMB EL SEU ENTORN

Trameses

648.000
33.250
2.707
5.170
2.625
12.630

Pàgina Web i comunicació electrònica

3.047
183.950
1.312

Butlletí informatiu mensual: pàgines
Informació i publicitat d’activitats formatives: díptics, tríptics, comunicats,...

Memòria de l’any 99: exemplars
Revista BIO: exemplars (números 19 i 20)

Informació del canvi de seu: díptics
Comunicacions diverses: pàgines

visites a la nostra pàgina Web des del mes de març.
pàgines d'informació electrònica (butlletins, comunicats diversos).

correus electrònics rebuts.

8

15

18

31

34

40

49

57

70

V A R I S

C O M E R C I A L

P U B L I C A C I O N S O F I C I A L S

F O R M A C I Ó I D O C È N C I A

U N I V E R S I T A T S

S A N I T A T

G E N E R A L

M E D I A M B I E N T

I N V E S T I G A C I Ó

N O M B R B E D E L I N K S DI R E C T E S DE LA P À G I N A WE B D E L C B C

82%

8% 5% 3% 2%

Barcelona Girona Lleida AltresTarragona
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2.2. L’ESTAT DE LA COL·LEGIACIÓ

Ja som 2.527 col·legiats. L'any 2.000 s'han incorporat 175 nous companys.

La distribució territorial per províncies de tots els col·legiats és recull en el següent
gràfic.



Borsa de Treball

Quantificació de les tasques d’administració del Col·legi

Al llarg de l'any 200 s'han realitzat 174 entrevistes de la Borsa de Treball.
Les ofertes de treball, discriminades per sectors, es relacionen en el quadre següent:

2.4. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

2.3. ELS SERVEIS AL COL·LEGIAT

6.093

Assessoria jurídica

Compulses i Visats

Atenció telefònica

S'han visat 20 projectes realitzats per biòlegs, i el servei de compulsa gratuïta ha estat
utilitzat 419 cops.

S’han renovat i afegit noves entitats i empreses (actualment hi ha a prop de 75) que
ofereixen els seus serveis als col·legiats amb avantatges econòmiques.

La secretaria del Col·legi ha atès un total de trucades telefòniques de les quals
3.502 han estat consultes dels biòlegs. La distribució de l’atenció telefònica es mostra al
següent gràfic.

Avantatges econòmiques

Publicacions
Vendes de publicacions amb descompte per als col·legiats.
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462

855

2436

2591

I N F O R M A C I Ó C U R S O S

I N F O R M A C I Ó N O C O L · L E G I A T S

I N F O R M A C I Ó G E S T I O N S I S E R V E I S

A D M I N I S T R A C I Ó G E N E R A L , C O M U N I C A C I Ó E X T E R N A

AT ENCIÓ TELEFÒNICA ( t rucades a te ses )

TOTALPERÍODE VISITA PERSONAL
A LA SEU
DEL CBC

CONSULTES
TELEFÒNIQUES

Feber-abril 27 12 15

Maig-Juliol 24 7 17

Setembre-Desembre 23 6 17

TOTAL 74 25 49

Temari d'oposicions 13

LOGSE 8

La Profesión de Biólogo 7

Biotecnología y Enseñanza 1

TÍTOL NOMBRE D’EXEMPLARS VENUTS

19

19,25% 19,25%
17,25%

15,40%
13,45%

5,75% 5,75%
2% 2%

Indústria
Farmacèutica

Medi
Ambient

Laboratori
Anàlisi

Indústria
Alimentària

Control de
plagues

Altres Indústria
Química

InvestigacióDocència

H O R E S T O T A L S P E R À R E A

À R E E S

500

400

300

200

100

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

275

95 75

180

90
45

300

110

400

50

240

45

280

C ATEGORI TZAC I Ó I TAB ULAC I Ó DE LES ÀREES D ’AC T I V I TAT

19%

14% 13% 13%
11%

8%
5% 4% 4% 3% 2% 2% 2%

COM ADM ACO ALTRES SER BCR COL ARX FOR EXT MOR PUB TRA
13 111 5 3 7 10 128 9426

Comptable ACO
Administració General ADM

Arxius ARX
Gestió informàtica de la Col·legiació BCR

Gestió general de la Col·legiació COL
Comunicació Interna COM
Comunicació Externa EXT

Formació FOR
Gestió de deutors MOR

Publicacions PUB
Serveis al col·legiat SER

Trameses TRA
Altres

NOM DE L'ÀREA CODI NÚMERO A LES GRÁFIQUES

13

11

1

5

3

7

10

12

8

9

4

2

6



Les dades corresponen al treball desenvolupat al Col·legi durant els darrers 7 mesos de
l’any 2000 en tasques de secretaria i administració general i comptable. No s’inclouen
les activitats de la Junta de Govern o de les comissions, ni tampoc les feines de
supervisió i representació de gerència.

Les principals àrees d’activitat són:
Atenció i comunicació amb el col·legiat (400 hores, 18.5%), que inclou tasques de
recepció i atenció general, gestió telefònica, gestió del correu electrònic, recerca
d’informació sol·licitada pels col·legiats; elaboració de cartes, certificats i altres
documents per als col·legiats i els membres de comissions i Junta de Govern,...
Administració general de la seu (300 hores, 14%), que inclou manteniment i
actualització de la informació dels taulers d’anuncis i els arxius, recerca d’informació
a les publicacions oficials (oposicions, legislació,...), preparació de reunions,
manteniment i reposició de material i màquines d’oficina, traducció i correcció de
documents; recepció, classificació i distribució interna del correu ordinari i
electrònic; registre de correspondència,...

Si fem agrupacions podem extreure les següents conclusions:
Més d’un 30% del temps total enregistrat (670 hores) s’ha dedicat a tasques de gestió
interna del col·legi (manteniment i actualització de materials i infraestructures, gestió
ofimàtica i comptable,...).
Aproximadament un 15% del temps (335 hores) s'ha dedicat a la gestió de la
col·legiació i a l’atenció directa al col·legiat.
Una mica més d’un 25% del temps l’ocupen activitats de comunicació externa i
promoció del Col·legi.
I finalment, tasques relacionades amb la gestió i desenvolupament dels serveis que
ofereix el Col·legi (biblioteca, sales de reunió, cursos,..) ocupen un 15% del temps.

�

�

�

�

�

�

2.5. GESTIÓ ECONÒMICA

L'any 2000 ha estat un any de consolidació econòmica del CBC. L'anàlisi en profunditat
de l'economia del col·legi realitzada durant l'any 1999 va permetre conèixer la situació
real heretada i realitzar un seguit d'inversions necessàries per dotar a la nostra entitat
d'un nou aire, modern, eficaç i amb la capacitat suficient per representar el nostre
col·lectiu a tots els fronts.

Un dels principals assumptes abordats durant aquest any ha estat la nova seu col·legial.
El mal estat de la seu anterior, la seva ubicació (cinquè pis) i la finalització
del contracte subscrit obligava a un replantejament urgent de la situació. El poder
disposar d'una seu digne per als nostres interessos, cèntrica, ben comunicada i a l'abast
de la nostra disponibilitat econòmica va esdevenir una qüestió prioritària.

L'esforç de tots els membres de la Junta de Govern i del personal administratiu de
Col·legi ha estat considerable tenint en compte la dificultat afegida que suposava
tractar amb un mercat immobiliari altament valorat.

A l'hora d realitzar aquesta memòria podem afirmar que això ja és una realitat i que la
important despesa econòmica realitzada està liquidada en la seva totalitat. S'ha dotat a
la nostra seu de nou mobiliari i de nous sistemes informàtics.

S'ha implementat un nou pla comptable i un nou sistema de gestió administrativa. S'ha
continuat augmentant el nombre de col·legiats i reduint la proporció de baixes així com
el percentatge de rebuts retornats.
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Totes aquestes gestions i infraestructures ens permetran continuar creixent, en
col·legiats, en activitats professionals i en serveis.

Queda pendent el tancament de comptes amb el COB, d'acord amb el conveni de
col·laboració signat el 30 de juny de 1999 i, el càlcul definitiu de la dotació econòmica
inicial del CBC. El retràs en l'aprovació dels estatuts del CBC (maig de 1999) va obligar a
traslladar la data inicial (31 de desembre de 1998) de segregació a una nova data
acceptada per ambdues parts, l'1 de juliol de 1999. Aquest nou termini ha obligat a un
nou càlcul d'aquesta dotació econòmica inicial, ajustant-lo al nou valor patrimonial del
COB (Veure quadre núm.1). Els comptables d'ambdues han acordat fixar aquesta
quantitat en: 3.783.178 ptes.

Un any més, els comptes del Col·legi es tanquen amb un balanç positiu, consolidant
d'aquesta manera la bona salut econòmica de l'entitat, cosa que ens permet, dins d'una
raonable prudència econòmica, iniciar un procés d'expansió i modernització.

L'article 62 dels Estatuts del COB fixa el procediment per a l'obtenció de la dotació
econòmica inicial del col·legi territorial constituït a partir d'una Delegació del COB i ho
fonamenta en base a la valoració actualitzada de l'actiu, del passiu i del patrimoni del
COB. La dotació econòmica inicial del CBC, conforme a l'acord entre els dos Deganats,
se sustenta en la valoració econòmica del COB a 30 de juny de 1999.

Segons l'estudi realitzat pels serveis comptables d'ambdues entitats les dades són:

2.5.1. CÀLCUL DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA INICIAL DEL CBC
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Quadre núm.1: Càlcul de la dotació econòmica inicial del CBC a 30/06/1999

(A) Valor del COB a 30/06/99 23.093.681 ptes.
(B) Nombre total de col·legiats del COB a 30/06/99 9.919 ptes.
(C) = (A) / (B): 2.328 ptes.
(D) Nombre de col·legiats de la Delegació de Catalunya a 30/06/99 2.504 ptes.
(E) = (C) x (D): 5.829.880 ptes.
(F) Patrimoni de la Delegació de Catalunya a 30/06/99 2.046.702 ptes.
(G) Dotació econòmica inicial = (E) (F): ptes.
(H) Saldo creditor a Junta Govern del COB a 30/06/99 742.421 ptes.

ptes.

3.783.178

(I) Dotació econòmica inicial corregida = (G)- (H): 3.040.757



2.5.2. INFORME ECONÒMIC DEL COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA DE
L'ANY 2000

Balanç de situació patrimonial
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ACTIU Import (Ptes.) Import (Euros)

B) IMMOBILITZAT 6.169.857 37.081,59

D) ACTIU CIRCULANT 8.369.623 50.302,45

I. Deutors:
a. Clients per vendes i prestacions

de serveis 375.000
b. Dotació inicial. Deute del COB

(01/07/99) 3.783.178
c. Dipòsits i Fiances 400.000

V. Tresoreria

4.558.178

3.811.445

TOTAL GENERAL B+D 14.539.480 87.384,03

PASIU Import (Ptes.) Import (Euros)

A) FONS PROPIS 12.150.636 73.026,79

1. Fons social 3.783.178
2. Resultat d'exercicis anteriors 4.138.297
3. Pèrdues i guanys 4.229.161

D) CREDITORS A LLARG TERMINI 564.329 3.391,69
E) CREDITORS A CURT TERMINI 1.824.515 10.965,56

1. Creditors comercials i altres 400.823
2. Altres deutes no comercials 1.423.692

TOTAL GENERAL (A+D+E) 14.539.480 87.384,03

Pèrdues i guanys
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Núm. Import Import
Compte (Ptes.) (Euros)DEURE

A) DESPESES 33.805.783 203.176,85

3. Despeses de personal 15.429.970

640,641 a) Sous, salaris i assimilats 10.191.807

644,645, b) Junta de Govern, Comissions
646,647 i desplaçaments 2.034.952

642,643, c) Càrregues socials 3.203.211
649

4. Dotacions per amortitzacions
d'immobilitzat 442.666

5. Variacions de les provisions de tràfic

(794),650, b) Insolvències col·legials 628.800
694

6. Altres despeses d'explotació
62 a) Serveis exteriors 17.304.347

I. Beneficis d'explotació (B1+B2-A3-A4-A5-A6) 3.853.724 23.161,35

II. Resultats financers positius (B3) 377.762 2.270,40

III. Beneficis de les activitats ordinàries (I+II) 4.231.486 25.431,74

V. Beneficis abans d'impostos (III+IV) 4.231.486 25.431,74

A.15. Impost sobre Societats 2.325 13,97

VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) 4.229.161 25.417,77

Núm. Import Import
Compte (Ptes.) (Euros)HAVER

B) INGRESSOS

701.702 1. Import net de la xifra de negocis (inscripció i quotes) 30,853,000

75 2. Altres ingressos d'explotació 6,806,507

7633,76
53,769 3. Altres interessos i ingressos assimilats 377,762

38.037.269 228.608,59

VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) 0 0



Conclusions

d'acord amb el que es detalla en la Nota 2 del present informe, el Col·legi de Biòlegs
de Catalunya neix per la segregació del Delegació de Catalunya del Colegio Oficial de
Biólogos, del que n'assumeix la totalitat d'actius i passius, constituint la dotació
econòmica fundacional l'import obtingut per aplicació del que disposa l'article 62 del
estatuts del Colegio Oficial de Biólogos. En el balanç de situació
de l'entitat a 31 de desembre de 2000 figura, en concepte d'aportació econòmica

fundacional, la quantitat de 3.783.178 pessetes, com a saldo deutor del Colegio Oficial
de Biólogos, restant pendent la comptabilització de la totalitat d'actius i passius afectes a
l'extingida Delegació de Catalunya del Colegio Oficial de Biólogos, així com la
determinació definitiva de l'import de la dotació econòmica fundacional.

en data 30 de juny de 1999 del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i el Colegio Oficial de
Biólogos varen signar un conveni de col·laboració en el que, entre d'altres acords,
s'estableix que el Colegio Oficial de Biólogos assumirà el 50% del cost laboral de la cap
d'administració del Col·legi per la prestació de serveis al Col·legi estatal, que es concreta
en una dedicació de 20 hores setmanals. Com a conseqüència de l'acord esmentat, el
Col·legi haurà hagut d'imputar en el Compte de Pèrdues i Guanys uns ingressos per
import de 3.559.092 pessetes.
Així mateix, i en virtut del mateix conveni, el Colegio Oficial de Biólogos hauria de
repercutir al Col·legi de Biòlegs de Catalunya la part proporcional de les despeses
derivades dels treballs realitzats per la cap de comunicació en l'elaboració de la revista
BIO que publica l'esmentada entitat.
A la data del present informe resta pendent de conciliar i liquidar els saldos entre el
Col·legi de Biòlegs de Catalunya i el Colegio Oficial de Biólogos, com a conseqüència de
les relacions esmentades en els paràgrafs anteriors.

L'exercici 2000 s'ha tancat amb un resultat de 4.229.161 ptes. Aquesta xifra junt amb el
resultat obtingut l'any 1999 (4.138.297 ptes.) permet crear un fons social de més de vuit
milions de reserva (8.367.458 ptes.)

Aquí transcrivim literalment l'Informe d'Auditoria dels Estats Financers a 31 de
desembre de 2000, que ha estat realitzat pels auditors independents FAURA-CASAS:

"Hem auditat els estats financers del COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA, que
comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2000 i el compte de pè
rdues i guanys corresponents a l'exercici anual acabat en l'esmentada data. La
formulació dels estats financers és responsabilitat de la Junta de Govern de l'Entitat. La
nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats estats financers en el
seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria
generalment acceptades, que requereixen l'examen, mitjançant la realització de
proves selectives, de l'evidència justificativa dels estats financers i l'avaluació de la seva
presentació, dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.

La direcció de l'entitat presentes a efectes comparatius, a més dels imports de l'exercici
2000, els que corresponen a l'exercici anterior de cada partida del balanç i del compte
de pèrdues i guanys. La nostra opinió es refereix als estats financers de l'exercici 2000,
exclusivament. Amb data 14 de març de 2000, vàrem emetre el nostre informe
d'auditoria sobre els estats financers de l'exercici 1999, on expressàvem una opinió
amb excepcions.

1.-

2.-

2.5.3. AUDITORIA ECONÒMICA DEL CBC (ANY 2000)
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En la nostra opinió, excepte pels efectes de les excepcions descrites en els paràgrafs 1 i 2
anteriors, els estats financers de l'exercici 2000 adjunts, expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del COL·LEGI DE
BIÒLEGS DE CATALUNYA a 31 de desembre de 2000, i dels resultats de les seves
operacions durant l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data i contenen la
informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de
conformitat amb principis i normes comptables acceptats generalment que són
uniformes respecte els aplicats en l'exercici anterior."
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3. LÍNIES GENERALS DE GESTIÓ I PRESSUPOST PER L'ANY 2001

3.1. LÍNIES GENERALS DE GESTIÓ

3.2. LÍNIES ESPECÍFIQUES I PRESSUPOST ANY 2001

Per l'any 2001 la Junta de Govern es proposa avançar en les següents línies
estratègiques:

Incrementar les activitats de difusió i de promoció de l'entitat i de la professió.
Continuar amb els objectius de millora dels serveis als col·legiats: Internet pels
col·legiats, recerca de normatives i butlletins oficials.
Promoció d'objectius de qualitat per millorar i mantenir l'actual funcionament de
l'organització interna.
Incrementar el compte d'explotació amb la incorporació d'ingressos addicionals no
habituals.

Per a l'exercici del 2001, la Junta de Govern ha fixat les directrius del pressupost amb
criteris racionals de coherència i prudència, considerant els següents objectius a curt i
mig termini:

Presentació i promoció del Col·legi de Biòlegs de Catalunya a les Administracions,
Universitats i Entitats culturals i socials catalanes en general.
Renovació i ampliació de la pàgina web del Col·legi. Creació d'una zona restringida
per a col·legiats.
Increment del nombre de les Comissions de Treball.
Formació Continuada: cursos propis, cursos en col·laboració i taules rodones.
Reorganització i equipament del sistema d'arxius col·legials.

Promoció del biòleg professional dins de la societat.
Potenciació màxima de la pàgina web perquè esdevingui el principal sistema de
comunicació i de serveis per als col·legiats.
Nova aula tècnica-biblioteca com a zona principal de treball tècnic per als col·legiats,
amb els equipaments tècnics necessaris (connexió permanent a Internet, biblioteca
bàsica multidisciplinària, etc).
Renovació i millora de la sala general de reunions.
Creació d'un despatx de Deganat.
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Objectius a curt termini:

Objectius a mitjà termini:
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62100001 Lloguer local 2.775.444 16.689,38
62200000 Reparació i conservació 100.000 601,32
62300001 Serveis Professionals Independents 700.000 4.209,26
62300002 Assessoria col·legiats 1.447.680 8.705,23
62300003 Programes informàtics 800.000 4.810,58
62300004 Comptable 400.000 2.405,29
62500000 Primes d'assegurances 75.000 450,99
62600000 Serveis Bancaris 50.000 300,66
62700001 Relacions públiques 1.000.000 6.013,23
62800001 Telèfon 650.000 3.908,60
62800002 Aigua 50.000 300,66
6280000 Electricitat 200.000 1.202,65
62800005 Manteniment i nova Web 600.000 3.607,94
62900001 Material neteja 20.000 120,26
62900002 Mecanització, distribució 1.000.000 6.013,23
62900003 Missatgeria 100.000 601,32
62900004 Despeses amb altres col·legis 200.000 1.202,65
62910000 Material Oficina 1.100.000 6.614,55
62920000 Franqueig, segells 1.000.000 6.013,23
62930002 Fotocopiadora /Fotocopies 700.000 4.209,26
62940000 Doc. Biblioteca 160.000 962,12
62950001 Donatius i Gratificacions 10.000 60,13
62950002 Altres despeses 400.000 2.405,29
62960001 Activitats i Cursos 4.000.000 24.052,92
62970001 Revista Bio 2.300.000 13.830,43
62970002 Butlletins Informatius 500.000 3.006,61
62970003 Altres Publicacions 800.000 4.810,58
64000000 Salaris 10.436.008 62.754,11
64200000 Seguretat Social 3.112.044 18.713,43
64400002 Viatges Junta Govern 600.000 3.607,94
64400003 Altres despeses Junta CBC 200.000 1.202,65
64400004 Reunions Consell Col·legis 300.000 1.803,97
64500002 Altres col·laboradors 620.000 3.728,20
64600001 C. Sanitat 500.000 3.006,61
64600002 C. Medi Ambient 200.000 1.202,65
64600003 C. Ensenyament 200.000 1.202,65
64600004 Altres comissions 100.000 601,32
64700000 Desplaçaments 350.000 2.104,63
64900001 Formació 200.000 1.202,65
68230000 Amortització maquinària 11.735 70,57
68240000 Amortització utillatge 491.483 2.955,40
68250000 Amortització altres instal·lacions 188.165 1.131,48
68260000 Amortització mobiliari 123.530 742,81
68270000 Amortització Prog. Informàtic 164.890 991,52
68290000 Amortització altre immobilitzat material 4.046 24,33
69500000 Dotació per a insolvències 700.000 4.209,26

238.364,55Total Despeses Explotació 39.640.025

Núm. Import Import
Compte (Ptes.) (Euros)DESPESES

PRESSUPOST ANY 2001
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70100001 Col·legiacions B 400.000 2.405,29
70100002 Col·legiacions C 600.000 3.607,94
70200001 Quotes col·legiats 34.200.000 205.652,44
70200002 Quotes altes any 2001 570.000 3.427,54
70500001 Conveni COB 900.000 5.411,91
75900000 Activitats i Cursos 4.000.000 24.052,92
75950002 Visats 180.000 1.082,38
75950003 Altres Serv. Adm. 1.000 6,01
75960000 Fotocòpies 10.000 60,13
75970000 Documentació 100.000 601,32
75980000 Altres Ingressos 350.000 2.104,63
76900000 Ingressos Financers 300.000 1.803,97
77900000 Quotes morositat 180.000 1.082,38

251.298,86Total Ingressos Explotació 41.791.000

Material informàtic 350.000 2.104,63
Mobiliari i infraestructures 1.800.000 10.823,81

12.928,44Total d'inversions previstes 2.150.000

Núm. Import Import
Compte (Ptes.) (Euros)

Import Import
(Ptes.) (Euros)

Import Import
(Ptes.) (Euros)

INGRESSOS

INVERSIONS PREVISTES

PRESSUPOST ANY 2001

TOTAL DESPESES 39.640.025 238,364,55

TOTAL INVERSIONS 2.150.000 12.928,44

TOTAL INGRESSOS 41.791.000 251.298,86

5,86RESULTAT 975


