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1.QUI SOM
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) és una corporació de
dret públic (és a dir, el Govern de Catalunya li ha transferit competències pròpies per tal
desenvolupar-les), que té com a missió regular l’exercici de la professió, establir garanties
a la ciutadania i proporcionar serveis als col·legiats i col·legiades per tal que potenciïn
l’excel·lència.
El CEESC és l’agent social de referència pel que fa a temes d’àmbit social que promou la
figura de l’educador/a social i ajuda a fer-la visible. El CEESC aporta a la societat i a la
ciutadania garanties, informació, orientació sobre l’exercici de la professió, seguretat,
rigor, així com control deontològic.
El CEESC es regeix pels Estatuts aprovats el 2013, per la Llei 7/2006, de 31 de maig de
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i per la resta de disposicions
legals que li siguin d’aplicació.
Les seves finalitats essencials són:
 Ordenar l’exercici professional.
 Representar els interessos generals de la professió.
 Defensar els interessos professionals dels col·legiats i col·legiades.
 Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos de la ciutadania.
 Promoure el reconeixement social i professional de l’educació social.
El CEESC és un espai per compartir, generar coneixement i discurs envers la professió
d’educador/a social. Amb els serveis que s’ofereixen es vol ajudar a crear consciència de
col·lectiu i a visualitzar tot allò que es pot, tot allò que es pot rebre i tot allò que
globalment doni sentit a seguir pertanyent i participant al CEESC.
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2.COM ENS ORGANITZEM
MEMBRES DEL CEESC
En total el CEESC comptava, al finalitzar el 2017, amb 2.893 membres (2.842 persones
col·legiades i 51 amics i amigues). L’any 2016 vam finalitzar amb 2.892 membres.

LES COL·LEGIADES I ELS COL·LEGIATS
ALTES
L’any 2017, el CEESC va acabar amb un total de 2.842 persones col·legiades. Al llarg de
l’any hi ha hagut 164 altes (27 segones altes) i 174 baixes.

MOVIMENT COL·LEGIAL ANUAL
MESOS

ALTES BAIXES

GENER

19

10

FEBRER

12

7

MARÇ

27

6

ABRIL

14

1

MAIG

14

49

JUNY

9

24

JULIOL I AGOST

20

6

SETEMBRE

19

5

OCTUBRE

15

6

NOVEMBRE

7

3

DESEMBRE

8

57

164

174

TOTALS
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2.COM ENS ORGANITZEM
MOVIMENT COL·LEGIAL 2010-2017
COL·LEGIATS I
COL·LEGIADES
2014

2901

2015

2843

2016

2852

2017

2842

PERFIL DE LES COL·LEGIADES I ELS COL·LEGIATS
PER LLOC DE PROCEDÈNCIA
BARCELONA

2.127

GIRONA

250

LLEIDA

184

CAMP DE TARRAGONA

175

TERRES DE L’EBRE

78

FORA DE CATALUNYA

28

PER SEXE
DONA

70%

HOME

30%
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2.COM ENS ORGANITZEM
TIPUS I MOTIUS DE LES BAIXES
Baixes voluntàries
Trasllat a un altre Col·legi

1

No sentir-se representat/ada

1

Passa a col·legiar-se a un altre col. no ES

2

Sense especificar

3

No té necessitat d'estar col·legiat/ada

4

Malaltia / Incapacitat

4

Motius personals

5

Exerceix fora de Catalunya

7

No vol estar col·legiat/ada

7

Motius econòmics

10

No utilitza els serveis

12

Jubilació

17

No exerceix com a ES

40

Baixes administratives
Premi ES i no aporta documentació

3

Quotes impagades

58

Total

174
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2.COM ENS ORGANITZEM
ELS AMICS I LES AMIGUES DEL CEESC
La figura dels amics i les amigues del CEESC es va crear amb l’objectiu d’apropar el CEESC
als estudiants d’Educació Social i a d’altres professionals que no compleixen els requisits
per col·legiar-se.
L’any 2017, s’han donat d’alta 62 nous amics i amigues del CEESC. Dels 62, 7 són
professionals que no compleixen els requisits per a la col·legiació i els 55 restants són
estudiants del grau d’Educació Social.
Al llarg de l’any, l’adscripció ha oscil·lat, i a 31 de desembre el CEESC ha tancat amb 51
amics i amigues. Hi ha hagut un lleuger increment, ja que el 2016 es va tancar l’any amb 40
amics i amigues.

PERFIL DELS AMICS I AMIGUES DEL CEESC
PER LLOC DE PROCEDÈNCIA
BARCELONA
CAMP DE TARRAGONA
GIRONA
LLEIDA
TERRES DE L’EBRE
FORA DE CATALUNYA

21
12
3
11
4
0

PER SEXE
DONA

82%

HOME

18%
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2.COM ENS ORGANITZEM
ELS ÒRGANS DE GOVERN
ASSEMBLEA
Durant el 2017 s’han celebrat 2 assemblees ordinàries.
Les assemblees ordinàries van ser el 24 de març, en què van participar 56 persones
col·legiades (30 de manera presencial i 26 delegant el seu vot), i el 15 de desembre, en
què van participar 56 persones col·legiades (31 de manera presencial i 25 delegant el seu
vot) i un amic del CEESC, en qualitat d’observador.

JUNTA DE GOVERN
Presidència

Maria Rosa Monreal

Vicepresidència

Míriem Solsona

Secretaria

Rossend Viñes

Tresoreria

Joan Muntané

Vocal

Begoña Escribano

Vocal

Charo Quero

Vocal

Eduardo Cano

Vocal

Esteve Ollé

Vocal

Gabriel Ndjoli

Vocal

Lluís Vila

Vocal

Núria Llopis

Vocal

Paco Gea

Vocal

Pep Vallès

Vocal

Pepi Borràs

Vocal

Rubèn Fornós

Vocal

Xavier Puig

Durant el 2017 s’han realitzat 11 reunions de la Junta de Govern.
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2.COM ENS ORGANITZEM
COMISSIÓ PERMANENT
És l’òrgan de Govern format per la presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria i
que gestiona la continuïtat del treball entre juntes.
Durant el 2017 s’han realitzat 11 reunions del COT de la Junta de Govern.

JUNTES DELEGADES
GIRONA
Presidència

Rubèn Fornós

Secretaria

Jordi Iglesias

Tresoreria

Pep Plana

Vocalies

Caterina Hernández
Assumpció Costals
Meritxell Raurich
Aina Sánchez

Al llarg del 2017 s’han realitzat 5 reunions de la Junta delegada.

LLEIDA
Presidència

Míriem Solsona

Secretaria

Esteve Ollé

Al llarg del 2017 s’han realitzat 6 reunions de la Junta delegada.

CAMP DE TARRAGONA
Presidència

Gabriel Ndjoli

Secretaria

Antoni Escarré

Tresoreria

Esther Ibáñez

Vocalies

Laura Guxens
Núria Torres
Paulo Outeiral
Isabel Vallès

Al llarg del 2017 s’han realitzat 8 reunions de la Junta delegada.
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2.COM ENS ORGANITZEM
TERRES DE L’EBRE
Presidència

Pep Vallés

Vicepresidència

Pepi Borràs

Secretaria

Inés Solé

Tresoreria

Manel Roman

Vocalies

Raquel Alexandri
Núria Palau
Carina Callejón

Al llarg del 2017 s’han realitzat 4 reunions de la Junta delegada.
S’ha celebrat una Assemblea de col·legiades i col·legiats de les Terres de l’Ebre el 23 de
novembre.

EQUIP DE TREBALL
EQUIP DE GERÈNCIA
Xavi Campos

Ònia Navarro

Gerència

Subdirecció

% jornada laboral: 100%

% jornada laboral: 100%

EQUIP TÈCNIC 2017
Antonio Alcántara

Pep Guasch

Formació, participació i universitats

Activitats i projectes

% jornada laboral: 56%

% jornada laboral: 56%

Lourdes Riba

Eva Mª Sasot

Atenció col·legial
(fins al 10/08/2017)

Atenció col·legial
(IT fins al 10/08/2017)

% jornada laboral: 83%

% jornada laboral: 83%

Maria Figueras
Comunicació
% jornada laboral: 57%
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2.COM ENS ORGANITZEM
EQUIP ADMINISTRATIU
Oscar Zaragoza

Tonino Battaglia

Informàtica

Comptabilitat

% jornada laboral: 100%

% jornada laboral: 70%

Sònia Rodon

Yolanda Gállego

Llengua i Comunicació

Atenció col·legial

% jornada laboral: 74%

% jornada laboral: 57%

PERSONAL DE NETEJA
Encarna Jiménez
Neteja
% jornada laboral: 34%

EQUIP A DELEGACIONS
Laura Guxens

Ariadna Gomà

Atenció col·legial a Reus

Atenció col·legial a Lleida
(fins al 31/10/2017)

% jornada laboral: 17%

% jornada laboral: 17%

Pepi Mancheno

Helena Fibla

Atenció col·legial a Tortosa
(fins al 31/08/2017)

Atenció col·legial a Tortosa
(a partir del 10/10/2017)

% jornada laboral: 8,5%

% jornada laboral: 8,5%

ESTUDIANTS DE PRÀCTIQUES
Paula Carrillo

Júlia Emma Díaz

Gestió i Administració Pública (UB)

Administrativa FEMAREC

Suport al Seguiment de la Llei de
transparència i bon govern
Seguiment de contractació pública
Hores de pràctiques: 300h

Suport Administració
Hores de pràctiques: 100h
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3.LA FEINA QUE HEM FET
DEFENSA DELS INTERESSOS PROFESSIONALS DE LES
COL·LEGIADES I COL·LEGIATS
Objectiu 1
Optimitzar el Servei d’Atenció Col·legial del CEESC com a conjunt de mecanismes
de connexió amb les persones col·legiades
Acció
Ampliació dels mecanismes creats per fomentar la relació directa amb col·legiades i
col·legiats.
Resultats previstos:

3 noves accions engegades.
Des del Servei d’Atenció Col·legial s’ha treballat per tal de millorar l’enquesta de satisfacció
que es fa arribar a les persones que ens fan arribar consultes. Aquesta enquesta l’han
contestat 45 persones (38 persones col·legiades i 7 no col·legiades). La valoració de la
satisfacció és de 5,22 de mitjana, i del temps de resposta d’un 5,27 (puntuacions sobre 6).
Respostes a l’enquesta:
Ens fas consultes amb regularitat?
És la primera vegada
Una o dues consultes l'any
Més de dues consultes l'any
No contesta

16
19
8
2

S’ha dut a terme el disseny i l’execució d’una campanya per posar-nos en contacte amb
els nous col·legiats i col·legiades dos cops l’any: el primer, després d’un mes de la
col·legiació, i el segon, quan fa un any que estan col·legiats. L’objectiu d’aquestes dues
comunicacions és saber com està sent la seva relació amb nosaltres i si han trobat
respostes a totes les seves necessitats professionals.
Cada dia de l’any felicitem a les persones col·legiades el dia del seu aniversari. La
felicitació l’enviem per correu electrònic, i cada any se’n fa un nou disseny.
També s’ha generat una campanya de comunicació postal adreçada a 358 professionals
col·legiats de qui no tenim adreça electrònica, per tal que actualitzin les seves dades
personals i professionals i hem aconseguit actualitzar-ne un 14,5%.
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3.LA FEINA QUE HEM FET
Objectiu 2
Incentivar la reflexió a l'entorn de temes d'interès de l'educació social
Acció
Foment i acompanyament a la generació de grups de debat amb el format i temporalitat
més adient en cada cas.
Resultats previstos:

Manteniment dels grups estables actuals.

Creació del 100% de grups ad hoc segons demanda concreta, amb un mínim de 3
persones per grup.
Durant el 2017 han tingut activitat 11 Col·lectius professionals, 1 col·lectiu més que el
2016.
També ha augmentat el número de persones que hi estan vinculades, que ha passat de
195, el 2016 a 224, el 2017.
Continuant amb el propòsit estratègic de contribuir a generar noves mirades i nous debats,
aquest 2017 s’ha seguit estant actiu, des de diferents nivells de participació, a través dels
diferents col·lectius professionals, que s’estructuren sota el paraigües del CEESC i el seu
acompanyament tècnic.
S’ha mantingut l’activitat habitual de Col·lectius professionals consolidats:
 Educació Social i Escola: ha tingut un creixement sostingut, s’hi han sumat noves
persones interessades i ha participat de diferents jornades. També ha finalitzat amb
una Jornada pròpia, el Seminari Interuniversitari que es va iniciar el 2016 i que ha
consistit en dos tallers i una jornada pública de tancament.
 Medi obert: continua treballant en crear un mapa de recursos i experiències en
medi obert, la unificació de protocols i criteris, i la creació d'un mapa de projectes.
 Animació Sociocultural: ha fet una reunió amb la Coordinadora per a l’Animació
Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT) de la qual el CEESC forma part i ha
col·laborat en l’organització a Tortosa de la Jornada “Animació Sociocultural i la
participació juvenil”.
 Mediació: ha tornat a realitzar reunions amb una àmplia participació i ha organitzat
diverses càpsules i tallers.
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3.LA FEINA QUE HEM FET
 L’educador social a les dependències policials: ha obert un espai de debat i
construcció col·lectiva entre educadors i educadores socials i policies.
 Protecció a la infància: ha volgut donar resposta a la situació dels infants i els
professionals al marc del sistema de protecció a la infància. Fan reunions
periòdiques a Girona i Barcelona.
Han començat a funcionar d’una manera activa els Col·lectius professionals següents:

 Sense llar: l'objectiu és construir discurs i reflexionar com a ciutadans i ciutadanes
sobre un greu problema d'exclusió que afecta la nostra societat.

 Situació de reforç escolar: format per les responsables de tres centres de reforç
escolar baixempordanesos, gestionats per educadores socials i que fan la seva tasca
des de l'òptica de l'Educació Social, volen treballar pel reconeixement del caràcter
pedagògic de l'ES en situacions de reforç escolar.
Han mantingut la seva activitat com a espai de consulta a nivell on line i donant resposta a
demandes concretes que arribaven al CEESC, els següents col·lectius:
 Gènere
 Salut mental
 Gent gran
Per altra banda, cal destacar la llavor del que pot ser un nou col·lectiu professional:
 Salut biopsicosocial: es va gestar a finals del 2017 i està pendent de caminar.
Així mateix, alguns del col·lectius han deixat de funcionar:
 Infància i adolescència: està en un moment de descans i no descarta en un futur
tornar a activar-se.
 Joventut: rebia algunes consultes on line però finalment ha decidit deixar de
funcionar. Existeixen altres espais al món professional que treballen en aquest
àmbit i poden generar una duplicitat.
 Emergències: després d’intentar fer diverses reunions, els mateixos membres van
preferir no continuar-hi per motius diversos.
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3.LA FEINA QUE HEM FET
Objectiu 3
Mantenir el Servei d’Ocupació i Orientació Professional del CEESC (SOOP)
BORSA DE TREBALL
Aquest és el principal servei del SOOP. Durant el 2017 hi ha hagut un total de 1.037 ofertes
publicades en aquesta borsa, 320 més que en l’exercici anterior. D’aquest total, les
empreses registrades n’han aportat 733. De les 304 que ha inserit el CEESC, 132 ofertes d
treball provenen d’ens públics i 172 d’altres entitats, producte de cerques d’Internet.
Les ofertes de places d’educador/a social que s’hi han publicat corresponen als següents
àmbits:
Àmbit
Educació social comunitària/infància
Educació social i serveis socials
Educació social amb adults
Educació social amb famílies
Educació social amb persones amb discapacitat
Educació social i formació reglada
Educació social en addiccions
Educació social en salut mental
Educació social i persones nouvingudes
Educació social i justícia juvenil
Educació social en salut
Altres àmbits

Total

Qui ha inserit l’oferta
Empreses
CEESC
Total
SOOP
303
101
404
52
170
222
64
2
66
37
1
38
34
1
35
28
2
30
12
12
24
21
1
22
17
0
17
8
1
9
8
0
8
149
13
162

733

304

1037

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Aquest altre servei del SOOP, al llarg del 2017, ha atès 41 professionals de l’educació
social (40 persones col·legiades; 1 persona no col·legiada). Un cop acabada la sessió, els
participants la valoren; s’han rebut 21 respostes.
Les mitjanes en aquestes valoracions (valoració sobre 5):
 Ha estat fàcil i ràpid demanar assessorament: 3,3
 L'espai per a fer l'assessorament és adient: 3,8
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3.LA FEINA QUE HEM FET
 El temps dedicat a cada sessió ha estat adequat: 2,4
 Valora la teva satisfacció general de l'atenció rebuda per part de l'orientadora: 4,3
 He resolt els dubtes plantejats a la sessió i/o sessions: 3
 Estic satisfet/a amb el resultat de l'assessorament: 3,8
 Recomanaria el servei per aclarir dubtes entorn a la recerca de feina: 4,3

Acció
Manteniment del projecte NIU.
Resultats previstos:

Manteniment del número d’assessoraments realitzats l’any anterior.
Al 2017 hem tingut un total d’11 consultes (una menys que el 2016). La meitat d’aquestes
han estat fetes per col·legiats i col·legiades que tenien projectes en ment i volien
desenvolupar-los. L’altra meitat han estat consultes més específiques respecte a la
formulació de projectes o convocatòries de subvencions. S’han atès totes elles de manera
satisfactòria.

Acció
Manteniment del número de participants en el projecte Cruïlles.
Resultats previstos:

Manteniment dels col·lectius participants a Cruïlles.
Com al 2016, es va iniciar l'any amb 8 entitats/empreses allotjades i es va acabar amb el
mateix número, fet que significa una estabilització del projecte (0% d’augment). Cal fer
esment també que aquest 2017 s’han modificat les condicions de participació al Cruïlles,
adaptant-ne els serveis i les quotes.

Acció
Prospecció d'entitats del sector oferidores de places d'educador social per ajustar les
ofertes del servei a les seves necessitats.
Resultats previstos:

Contacte directe amb el 100% de les entitats registrades al Servei d'Ocupació i
Orientació Professional del CEESC.
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3.LA FEINA QUE HEM FET
Al mes de juliol, el CEESC es va posar en contacte amb les entitats privades registrades al
Servei d’Ocupació i Orientació Professional (SOOP) del CEESC, per tal de fer-los arribar
informació sobre descomptes i formació a mida que ofereix el CEESC.
Al mes de maig, es va convidar a les empreses privades a participar gratuïtament al
Networking Interprofessional que va organitzar l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya, entitat a la qual pertany el CEESC, per entrevistar in situ
candidats col·legiats i titulats i valorar presencialment les aptituds de cadascun d’ells.

Objectiu 4
Garantir la formació especialitzada i la generació de coneixement dels
professionals de l'educació social
Acció
Consolidació d'un catàleg de l'oferta formativa amb formació pròpia, compartida i de
tercers, arreu del territori català.
Resultats previstos:

Manteniment del nivell de realització d'accions formatives (accions, participants,
valoració) equivalent a la de l'any anterior.
Enguany s’han ofert 33 accions formatives, de les quals se n’han materialitzat 17, el que
suposa el 51,5%. El 2016 de les 32 programades se’n van realitzar 20, un 62,5%.
Les 17 accions formatives realitzades:
ON LINE (5 fetes de les 5 programades)






Accessibilitat cultural. Projectes col·laboratius per la construcció d'una educació
més inclusiva. (45h)
Jo, tu, ell, ella ... Consciència de gènere en l'espai educatiu. (45h)
Etnoeducació i artivisme. Raça i polítiques d’identitats en educació (45h)
Gestión de festivales y música en vivo (45h)
Community Manager Cultural (45h)

BARCELONA (11 fetes de les 19 programades)
 L’adolescència: una mirada positiva. Un curs en clau d’humor (12h)
 Eines per la coordinació d'equips i projectes (20h)
 Intervenció socioeducativa amb cavalls (16h)
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Joves i inclusió social (6h)
Taller de mediació: Casos pràctics (4h)
Assessorament creació d'empresa (30h)
Gestió fiscal de l’empresa (30h)
Revertir l’emergència per garantir el dret a l’habitatge digne (18,5h)
Direcció i lideratge d’equips de Serveis Socials (16h)
Conflicte i infància: un abordatge pràctic i sistèmic (8h)
L'Educació en Drets Humans com un fil conductor, transversal i transformador
per a la Justícia Global. 30h

GIRONA (1 feta de les 3 programades)
 Estratègies educatives per a la intervenció comunitària amb joves (20h)
LLEIDA (cap feta de les 3 programades)
TERRES DE L’EBRE (cap feta d’1 programada)
CAMP DE TARRAGONA (cap feta de les 2 programades)
Al llarg del 2017 s’han format al CEESC 315 persones. El número d’alumnes ha estat un 4%
menys que l’any passat.
Pel que fa a l’avaluació de la formació pròpia millora una mica respecte als últims anys. La
puntuació mitjana és d’un 4,15 sobre 5:

Infraestructura
Continguts
Metodologia
Docència
TOTAL sobre 5

2016
3,96
3,94
4,02
4,41
4,08

2017
4,21
3,97
4,01
4,47
4,15
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Acció
Consolidar l'oferta de formació on line com a proposta específica dins del catàleg general.
Resultats previstos:

Oferir un mínim de 3 accions formatives on line.
L’oferta formativa on line s’ha concretat en conveni amb entitats especialitzades.
Finalment se n’han materialitzat 5 cursos en col·laboració amb la Plataforma/C.

Acció
Actualitzar el catàleg de propostes formatives adaptables a necessitats d’entitats
contractants.
Resultats previstos:

1 catàleg de propostes formatives.

Distribució del catàleg en un mínim de 200 entitats susceptibles d’estar-hi
interessades.
Al CEESC, a banda de la programació pròpia, es dissenyen accions formatives a mida de les
necessitats i interessos dels diversos agents que ens ho sol·liciten. Ens posem al servei
d’entitats o empreses de l’àmbit de l’acció social per crear cursos adaptats a elles, segons
les seves necessitats, que facilitin l’aprenentatge de continguts específics propis de cada
organització a un grup de persones concretes.
S’ha actualitzat el catàleg de l’any anterior i s’ha enviat a aproximadament 800 entitats.
Durant el 2017 s’ha dut a terme 2 accions de formació a mida per a:



Plataforma PES-Salesians de Mataró. Mediació i comunicació i educació
emocional.
Direcció General d’Acció cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya. Es
tracta d’una formació en dinamització comunitària i l’assessorament a directores
i directors de 15 Casals Cívics i Casals de la Gent Gran.
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Objectiu 5
Presentar tendències i abordar realitats emergents en l’acció social
Acció
Manteniment del programa de Càpsules d'Educació Social.
Resultats previstos:

15 Càpsules realitzades.

250 participants a les Càpsules.
Durant el 2017 es van programar 27 càpsules, de les quals, finalment, se’n van dur a terme
24 (dues més que el 2016). Se’n van fer 1 a Vic, 3 a Girona, 3 a Lleida, 4 a Tarragona i 13 a
Barcelona. Van assistir-hi 382 persones (55 més que l’any anterior). Dues d’aquestes
Càpsules es van realitzar a les universitats de Lleida i de Vic.

Objectiu 6
Generar espais i moments afavoridors de l’aprofitament del coneixement i el
bagatge professional
Acció
Manteniment el projecte Sèniors.
Resultats previstos:

10 participants estables.
El projecte Sèniors segueix en funcionament regularment. Cada últim dimecres de mes, el
grup es reuneix a la seu social del CEESC. Durant el 2017 han entrat al grup dues persones
més, sumant ja 14 membres, tot i que la participació estable és de 12 col·legiades i
col·legiats, la mateixa del 2016. El grup continua treballant en assessoraments individuals i
xerrades grupals (a universitats i cicles de grau superior), en la redacció d’articles d’interès
per la professió, i participen a diferents espais i activitats del Col·legi, fent la dinamització
de taules rodones, presentacions, etc.
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Objectiu 7
Potenciar la recol·legiació
Acció
Comunicació amb les persones que s’han donat de baixa del Col·legi per incentivar-ne el
retorn.
Resultats previstos:

Augment d’un 30% de les persones que formalitzen la 2ª alta en relació amb l'any
anterior.
S’ha dissenyat una campanya per posar-nos en contacte amb les persones col·legiades en
situació de baixa, per tal convidar-les a formar part un altre cop del CEESC. La campanya
s’executarà el mes de gener del 2018.
L’any 2017 es van tornar a donar d’alta per segona vegada 27 professionals. No hem
assolit l’augment del 30% previst, ja que l’any anterior ho van fer 32 professionals.

Objectiu 8
Fomentar el coneixement i l’ús de registres propis de la professió (registre del
Centre de Mediació Familiar i Comunitària de Catalunya, registre de pèrits
judicials, registre de societats professionals...)
Acció
Informació periòdica dels registres existents i manteniment de les seves bases de dades en
coordinació amb els organismes promotors.
Resultats previstos:

Actualització del 100% dels registres en els terminis previstos.
En relació amb la borsa de perits judicials, s’ha fet publicitat de la inscripció tan bon punt
es va obrir la convocatòria i se n’han tramitat 25 sol·licituds (un augment del 357% en
relació amb la convocatòria anterior).
Al Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’hi han
inscrit 6 nous professionals de l’educació social (mediació familiar: 3; mediació civil: 0;
ambdues especialitats: 3). Al llarg de l’any s’han atès 19 consultes relacionades amb la
mediació.
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S’ha realitzat 4 cursos de formació i 1 càpsula en relació amb la mediació. Totes aquestes
activitats han estat homologades per justificar la formació contínua de les mediadores i
mediadors inscrits en el Registres de Mediadors. També s’ha treballat en l’organització de
les VII Jornades de Mediació a Tarragona, que porten per títol la Mediació és salut, amb
una atenció especial a l‘esport, la mediació en comunitats, en la justícia, el món laboral, la
pedagogia, la psicologia, el món educatiu, el treball social i altres, atenent també aspectes
de la metodologia i la pràctica de la mediació. Aquesta Jornada tindrà lloc al febrer del
2018.
ALTRES SERVEIS VINCULATS A LA MEDIACIÓ
Aquest any passat s’ha presentat el Servei d’Orientació en la resolució de conflictes i de
Mediació en les Organitzacions (SOMO). Aquest espai està destinat a les entitats i als
educadors i educadores socials que hi treballen i té com a objectiu orientar en la gestió de
l’organització, ja sigui en un conflicte existent o bé per millorar el clima laboral i reduint els
riscos psicosocials que poden afectar els treballadors i, conseqüentment, a l’organització.
Per donar-lo a conèixer es va organitzar una càpsula de presentació i s’hi van convidar les
empreses privades inscrites al SOOP.
El febrer del 2017, el CEESC ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona per a l'execució d'actes de mediació que l'Ajuntament encarrega per adjudicació
directa al CEESC, i que duen a terme professionals de l'educació social col·legiats i inscrits
en el registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. S’han gestionat 5 casos
de mediació des de l’abril fins al desembre del 2017.

Objectiu 9
Millorar la comunicació interna
Acció
Generació d' un grup de treball participatiu per millorar la comunicació interna.
Resultats previstos:

Un informe amb propostes de millora de la comunicació.
Aquest objectiu corresponia a una voluntat de generació d’espais de treball en resposta a
la detecció de necessitats en realitzar l’anàlisi institucional l’any anterior. S’ha prioritzat fer
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l’anàlisi d’algunes eines de comunicació com el Full Informatiu o la web per millorar-ne
l’impacte.

Objectiu 10
Millorar la participació
Acció
Generació d'un grup de treball participatiu per millorar la implicació i participació col·legial.
Resultats previstos:

Un informe amb propostes de millora de la implicació i participació col·legial.
S’ha fet per segon any consecutiu, per part de l’equip tècnic, un informe sobre la situació
de la participació al CEESC. La comparativa amb l’informe del 2016 ha permès detectar un
augment de les persones implicades en els diferents graus de participació del CEESC, i la
necessitat de facilitar a les persones col·laboradores del projecte l’accés a altres espais de
participació amb un major grau d’implicació.

Objectiu 11
Millorar la cartera de serveis col·legials
Acció
Generació d'un grup de treball participatiu per valorar les propostes de millora en els
serveis col·legials a partir de les enquestes de necessitats i expectatives.
Resultats previstos:

Un informe amb propostes de millora de la cartera de serveis col·legials.
Les actualitzacions per millorar els serveis col·legials s’ha fet de manera interna.
Un dels que ha sofert canvis de millora és el de l’oferta de descomptes comercials. S’han
afegit noves ofertes comercials en els camps on no hi havia cap servei. S’ha treballat per
millorar la presentació d’aquests serveis a la web del CEESC.
Al llarg de l’any s’han renovat els acords comercials més antics; s’ha actualitzat la
informació sobre els serveis comercials a la nostra web i s’ha generat una enquesta
adreçada a les col·legiades i col·legiats sobre els serveis que voldrien i sobre el que troben
a faltar.
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Durant el 2017 s’han incorporat 2 nous serveis relacionats amb la mediació:
 Servei d’Orientació en la resolució de conflictes i de Mediació en les
Organitzacions (SOMO). És un espai destinat a les entitats i als educadors i
educadores socials que hi treballen. Des del SOMO es vol orientar en la gestió de les
organitzacions, ja sigui en un conflicte existent o bé per millorar el clima laboral i
reduint els riscs psicosocials que poden afectar als treballadors i, conseqüentment,
a l’organització.
 Servei d’Informació Mediadora (SIM). És un espai per atendre a la ciutadania en
general, amb la missió d’informar sobre tot allò que significa una mediació: el
funcionament, els principis que regeixen el procés, els professionals, els costos, els
avantatges vers un procés judicial, el paper protagonista de les parts... Es tracta
d’un servei en conveni amb el Centre de Mediació i Dret Privat de Catalunya.
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PROMOCIÓ DEL RECONEIXEMENT PROFESSIONAL DE
L’EDUCACIÓ SOCIAL
Objectiu 1
Ser presents i participar d'accions legislatives que ajudin a reflexionar entorn a la
professió
Acció
Seguiment, generació de debat i concreció de propostes, pròpies o compartides, de lleis,
decrets, plans... i altres que afectin l’exercici de la professió.
Resultats previstos:

Redacció d’un dictamen de posicionament propi davant el 100% dels canvis
normatius que afectin la professió.
Durant el 2017, el CEESC ha fet el seguiment i fet aportacions al Decret d’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. El CEESC ha presentat
al·legacions al projecte de Decret d’atenció educativa a l’alumnat, per tal de reivindicar la
figura dels professionals de l’educació social dins de l’àmbit educatiu.
I a través de la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya s’han presentat al·legacions a aquests dos projectes:
 Projecte de registre de grups d’interès de Catalunya.
 Projecte de reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores (CGCEES), entitat de
la qual forma part el CEESC, ha impulsant una campanya col·lectiva a favor d'una Llei de
regularització de la Professió d'Educació Social. Aquesta acció es va iniciar el 27 de
desembre de 2016 presentant davant del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el
Congrés dels Diputats, exercint el dret de petició, un escrit sol·licitant una Llei de
regularització de la Professió d'Educació Social, argumentant-ne la necessitat.
Al gener del 2017, la presidenta del CEESC, la Maria Rosa Monreal, va presentar igualment
la petició en nom del CEESC. Aquesta va ser la primera d’una sèrie d’accions coordinades
amb la resta de col·legis del Consejo.
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En paral·lel al treball en clau estatal, la intenció és també dotar-nos d'una Llei d'Educació
Social d'àmbit català.

Acció
Promoció d'espais de debat interprofessionals per a l'ordenació professional.
Resultats previstos:

Realització de 3 trobades interprofessionals.
Per donar resposta a aquesta acció s’ha prioritzat la coordinació amb els integrants de la
Sectorial d’Acció Social amb els quals s’han dut a terme diferents trobades, a banda
d’algun posicionament conjunt. D’entre aquests destaquem:
 Conferència Professionals de l'àmbit social i educatiu, al servei de qui?,
en el marc del 1r Congrés de les Professions.
 Commemoració del Dia Internacional de les Dones. Durant l’acte es va
fer la lectura del el Manifest ‘Dones i professió’.

Objectiu 2
Vetllar per la correcta formulació de les convocatòries (concursos públics de gestió
o laborals) en relació als professionals de l’educació social
Acció
Seguiment de les convocatòries de licitacions de gestió de serveis d’àmbit autonòmic,
comarcal i local.
Resultats previstos:

100% de contactes amb les administracions i entitats públiques quan detectem que
els plecs de condicions no s’ajusten a la normativa catalana en matèria de col·legis
professionals, serveis socials, etc.

100% de contactes amb les entitats que guanyen les licitacions.
El CEESC ha presentat un recurs de reposició a la licitació de la contractació del servei de
coordinació i monitoratge del Centre Obert Buimont de Caldes de Montbui. Al 2018,
l’Ajuntament ha tornat a licitar el mateix servei amb els canvis sol·licitats per part del
CEESC. Està pendent fer el contacte amb l’entitat que sigui l’adjudicatària del servei.
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Acció
Seguiment de les convocatòries d’oposicions o borses de treball per a d’educadors i
educadores socials.
Resultats previstos:

100% de contactes amb les administracions quan detectem que les bases no
s’ajusten a la normativa catalana en matèria de la llei de creació del CEESC, de
col·legis professionals, serveis socials, etc.
Al llarg de l’any s’ha fet un seguiment de totes les convocatòries púbiques de llocs de
treball, publicades en qualsevol publicació oficial. S’ha contactat amb 52 ens públics (35
ajuntaments; 1 diputació; 1 fundació vinculada a una universitat catalana; 15 consells
comarcals), als quals s’han emès recursos de reposició sol·licitant-los la modificació
d’algun contingut de les bases del concurs. El motiu majoritari ha estat la inclusió dels
professionals habilitats en els processos de selecció, seguit d’altres casuístiques com la
revisió de funcions professionals o la demanada d’inclusió de la titulació en llocs de treball
propis on no es contempla l’educació social.
D’aquestes recursos de reposició, s’ha rebut resposta de 15, dels quals 8 accepten el
recurs i en modifiquen les bases, i 7 el desestimen. De la resta, 37, no se n’ha rebut
resposta (silenci administratiu).

Objectiu 3
Defensar els espais laborals actuals i identificar nínxols laborals de futur.
Acció
Observació del mercat laboral, cerca de nous jaciments laborals per tal de cercar noves
oportunitats de feina, seguiment dels convenis col·lectius on consta la figura professional
de l’educador/a social.
Resultats previstos:

Publicació d’1 informe anual sobre la situació del mercat laboral.

100% del seguiment de convenis col·lectius relacionats amb els àmbits d’intervenció
dels professionals de l’educació social.

Publicació d’1 informe sobre nous jaciments laborals.
S’ha fet el seguiment de la signatura del nou conveni d’acció social amb infants, joves,
famílies i d’altres en situació de risc.

MEMÒRIA CEESC 2017 // 27

3.LA FEINA QUE HEM FET
El treball realitzat en l’observació del mercat laboral ha derivat en la publicació de l’article
“Sobre espais laborals emergents per a l’Educació Social” al Full Informatiu nº 79, d’abril
de 2017.

Objectiu 4
Acompanyar processos d’actualització del discurs professional (Jornades,
seminaris...)
Acció
Suport a les iniciatives proposades per col·lectius professionals.
Resultats previstos:

Operativització del 100% de les propostes explicitades.
Durant aquest any l’activitat dels col·lectius professionals s’ha desenvolupat en:
 Col·lectiu professional d’Educació Social i Escola: ha participat a diferents
jornades en què ha estat convidat i ha activat com a propi el Seminari
Interuniversitari Educació Social i Escola. Al juliol del 2017 va organitzar la
Jornada “L’equip educatiu més enllà del docent: l’Educació Social a l’escola” a
l’Espai Francesca Bonnemaison, en què es va voler crear un espai de diàleg amb
la resta de la comunitat educativa i amb els responsables institucionals i polítics
en matèria d’educació. A la Jornada hi van participar 70 persones.
 Col·lectiu professional de Medi Obert: ha participat en l’organització de la
V Jornada d’Acompanyament “Procés d’acompanyament d’adolescents en el
medi obert”, celebrada al maig a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 Col·lectiu professional d’Animació Sociocultural: ha participat en la construcció
de la Jornada Animació Sociocultural i Participació Juvenil, celebrada a Tortosa
el dissabte 16 de desembre.
 Col·lectiu professional de Mediació: ha participat activament amb el Centre de
Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC) i, entre d’altres, s’han gestionat,
dins del seu marc, els següents temes: obertura del SIM; participació al Comitè
Assessor dins del Grup de Treball de Famílies; participació al Dia Europeu de la
Mediació, i col·laboració en la redacció de documents i protocols del Centre de
Mediació.
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Objectiu 5
Vetllar per ser presents en els espais de participació de les entitats i
administracions que desenvolupin tasques relatives a la defensa o promoció de la
professió
Acció
Recerca de nous espais de representació estratègics per a l’objectiu de defensa o promoció
de la professió.
Resultats previstos:

Creació d’1 informe amb propostes d’espais estratègics.

Proposta de persones referents per a participar en un 50% dels espais estratègics
detectats.
Al llarg de 2017 s’ha contactat amb totes les persones que han estat exercint la
representació del CEESC en algun espai de treball i defensa del discurs professional. S’han
actualitzat totes les dades, endreçat temàticament i per territori, i s’hi ha fet constar
l’efectivitat i l’interès de cada espai. L’informe està fet i se n’ha previst una actualització
periòdica. En paral·lel s’hi han seguit incorporant nous espais en funció de l’evolució de les
relacions i els contactes establerts, mantenint una presència pràcticament del 100% en
tots ells.

Acció
Coordinació dels espais de representació per tal que siguin llocs on transmetre discurs
propi del CEESC en relació amb temes que són de l’interès de la professió i dels
professionals.
Resultats previstos:

Difusió del mapa relacional del CEESC entre el 100% de les persones que participen
en espais de representació.
Pròpiament no es va fer difusió del mapa relacional ja que no ha estat senzill obtenir la
informació de totes les persones. Finalment es va tancar l’informe i el mapa corresponent
a final d’any, de manera que es pot garantir la distribució en el futur amb garanties de
fidelitat a la realitat efectiva.
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Acció
Assumpció de càrrecs dins la Junta de Govern del Consejo General de Colegios de
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) i en les seves vocalies.
Resultats previstos:

Presència en el 100% dels espais de treball proposats des del CGCEES.
Al CEESC estem presents a:











Comissió Permanent – Presidència.
Comissió permanent d’envelliment actiu
Comitè de Comunicació
Comitè d’Ètica
Grupo de treball de presons
Vocalia formació / universitats
Vocalia internacional
Vocalia sociolaboral
Educació vial
Memorial Toni Julià. Al CEESC es van presentar tres projectes per al concurs
estatal i el guanyador del 1er Premi de Categoria Col·lectiva, va ser el projecte
“Tarda jove”. Lloret de Mar, de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social Fundació SER.GI. Projecte presentat pel CEESC.

Acció
Proposta d’actualització del model organitzatiu del Consejo General de Colegios de
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES).
Resultats previstos:

Proposta d’una línia estratègica per al conjunt de col·legis de l’Estat que es liderarà
des de Catalunya.
Des del CEESC s’han fet els debats i s’ha donat resposta puntualment a les demandes que
s’han anat compartint entre el conjunt de col·legis de l’estat des del Consejo General. El
consens des del CEESC al respecte de les perspectives de continuïtat s’ha posat a debat
amb la resta d’agents des del paper de lideratge coordinador de la presidència del CGCEES,
i seguint els canals propis dels seus òrgans de govern.
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Objectiu 6
Promoure espais de reflexió, intercanvi i generació de propostes entre
professionals, professors universitaris i estudiants d'Educació Social
Acció
Promoció del CEESC en el món universitari com a recurs de referència en matèria
d’orientació professional entre els estudiants d’educació social.
Resultats previstos:

Disseny d’1 campanya de sensibilització i informació a estudiants d’educació social
sobre sortides professionals i col·legiació.

1 sessió informativa en cada facultat d’educació social catalana
S’ha desenvolupat una campanya de presentació del CEESC: “Sortides professionals i
col·legiació”, que s’acompanya d’altres continguts demandats per les universitats. S'ha
realitzat amb suport de dades del Servei d’Ocupació i Orientació Professional (SOOP) i en el
marc de l’espai de coordinació amb les universitats.
S’han fet xerrades a 7 de les 9 universitats catalanes que ofereixen el grau d’Educació
Social: Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Nacional
d’Educació a Distància. No s’ha pogut fer cap activitat amb la Universitat Oberta de
Catalunya ni amb la Universitat Ramon Llull - Pere Tarrés.
GENER
 La mediació en el context de la pràctica professional de l'educador/a social (URV).
FEBRER
 Què és el CEESC i àmbits professionals (URV).
MARÇ
 El Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya (URV).
 Drogodependències (UdL).
 NUS Teatre: "El teatre com a eina d'intervenció social" (UVic).
 Jornades d'Orientació Professional: les perspectives professionals de l'educació
social (UAB).
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MAIG
 Què és el CEESC i què fa respecte a la millora del coneixement i de l’experiència
professional (URV).
NOVEMBRE
 Què és el CEESC i quina és la mirada internacional del CEESC (UdG).
 Què és el CEESC i les funcions de l’educador/a social (UNED).
DESEMBRE
 Què és el CEESC i l'Educació Social com a transformació social (UB).

Acció
Realització d’una trobada amb professionals referents de l’educació social, la inserció
laboral o la formació de quart cicle, adreçada al col·lectiu d’estudiants.
Resultats previstos:

Una trobada realitzada amb un mínim de 30 participants de més d’1 facultat.
Amb el nom de “Camins i Perspectives Professionals per a l’Educació Social” es va
desenvolupar l’acte el dimecres 15 de març. Van participar-hi 86 alumnes de 8 universitats
diferents. Va haver-hi una ponència marc sobre eines pràctiques per accedir al món laboral
i taules dinàmiques amb els estudis de màsters i postgraus de 7 universitats (UAB, UB,
UdG, UOC, URL, URV, i UNED) i de 6 àmbits professionals diversos:







Museus i art contemporani.
Escola.
Joventut.
Mediació.
Emprenedoria i economia social.
Salut mental.

Sent 1 el mínim i 4 el màxim la valoració de la jornada va ser la següent:
 Ha acomplert expectatives: 3,11
 Taules professionals: 3,37
 Taules universitats: 3,30
 Ponència final: 2,48
 Temps pel debat a la ponència: 3,22
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Objectiu 7
Establir noves aliances i col·laboracions amb entitats i agents de l’educació social
Acció
Recerca activa de noves col·laboracions per a les diferents activitats i projectes del CEESC.
Resultats previstos:

10 noves propostes de col·laboració amb el CEESC.
S’ha realitzat un total de 32 contactes amb diferents organitzacions i fins a 57 persones
han col·laborat per primera vegada amb les activitats i projectes del CEESC.
Amb les accions o actes especials a raó de l’aniversari, s’han aconseguit 14 noves
col·laboracions amb: Art Social, Art&Coop, Associació Entramat, La caseta de l'òliba, Amical
Wikimedia, El Botó Màgic, Bambú cia, ARTransforma, Planeta Impro, Danscapacitats, Cor
Apropa i Cor Dona Gospel, Empallassa't, Aúpa, Laboratori Escènic Pere Tarrés i Lo Petit
Comité.
Per un altre costat, diferents activitats i projectes que s’organitzen des del Col·legi aporten
noves relacions amb organitzacions afins. El primer exemple són les Càpsules d’Educació
Social que són una font de nous contactes amb el CEESC. Aquest any s’han generat un total
de 9 noves propostes de col·laboració amb l’Associació d'Educadores i Educadors en Drets
Humans (AHEAD), Associació Lectura Fàcil, Associació Dret a Morir Dignament (DMD),
Associació NUS Teatre, Associació Colors de Ponent, Associació per a l’Acompanyament al
Final de la Vida Hospice.cat, Associació A21, Esclavitud XXI, i Asociación Nacional de Salud
Sexual y Discapacidad (ANSSYD).
A RetinES es van generar noves col·laboracions a través del jurat dels Premis, on es van
afegir les entitats Teleduca i El Parlante. 4 entitats i 4 persones noves també van participar
als Premis.
Al III Concurs de contes per educar en valors "Coneix els teus drets" han participat 7
persones que mai ho havien fet.
I per acabar, a la Convocatòria de Cooperació i Noves Iniciatives Socials hi ha hagut 3
projectes més premiats i la participació de 8 entitats i professionals (6 de noves).

MEMÒRIA CEESC 2017 // 33

3.LA FEINA QUE HEM FET
Acció
Aprofundiment en la relació amb els sindicats de representació majoritària a través de
col·laboracions en propostes d’interès mutu.
Resultats previstos:

2 propostes generades conjuntament amb sindicats.
Al llarg de l’any el CEESC s’ha posat en contacte amb els sindicats de representació
majoritària per parlar de possibles col·laboracions. L’única concreció ha estat amb la
Fundació Paco Puerto de CCOO per col·laborar en formació subvencionada en matèria de
mediació comunitària.

Objectiu 8
Donar resposta a les demandes d’informació sobre la realitat de la professió al
nostre país formulades tant a nivell nacional com estatal o internacional
Acció
Atenció directa a les sol·licituds d’informació que es formulin.
Resultats previstos:

Atendre el 100% de consultes rebudes.
S’han atès el 100% de les consultes. Durant l’any se n’han registrat 717, tot i que la
realitat ha sigut superior, ja que no totes les consultes que arriben al CEESC acaben
registrades a la base de dades de gestió col·legial. D’aquestes, 106 les ha resolt els Servei
d’assessorament jurídic, fiscal i administratiu. Les consultes més demanades són:
Laboral
Administratiu
Penal
Civil
Habitatge
Protecció de dades
Drets d’imatge
Fiscal
Processal i administratiu
Legislació
Mercantil
Altres

56
23
6
3
3
3
2
2
2
1
1
5
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Objectiu 9
Dibuixar una proposta actualitzada del paper de l’educació social en l'àmbit de
l'educació reglada.
Acció
Organització de diàlegs amb diversos agents per a la construcció conjunta d’una proposta
professional en el marc de la formació reglada.
Resultats previstos:

1 taula de treball compartida sobre el paper de l’educació social en la formació
reglada.
S’ha creat el Seminari Interuniversitari d’Educació Social a l’Escola, a través del qual s’ha
aconseguit realitzar 3 accions diferents i una jornada final a la Francesca Bonnemaison on
s’ha generat un espai de trobada i treball entre professionals, món acadèmic i estudiants
d’educació social. A partir d’aquest procés s’ha generat relació amb les següent entitats:
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Associació de Mestres Rosa Sensat,
Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, Fundació Jaume Bofill,
Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull, Universitat de Barcelona, Universitat de Vic,
Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili.

Objectiu 10
Promoure espais i accions que ajudin a crear una cultura ètica de la professió.
Acció
Desplegament i promoció del Comitè d’Ètica.
Resultats previstos:

Nomenament de les persones que formen el Comitè d’Ètica.

Acte de presentació del Comitè d’Ètica
El grup motor va assumir la responsabilitat de la creació del Comitè d’Ètica. Al llarg
d’aquest 2017 s’ha treballat per redactar el Reglament de règim intern i de funcionament
del Comitè i cercar persones interessades en formar-ne part.
La proposta de composició del Comitè d’Ètica que es va presentar per a aprovació de
l’Assemblea està formada per l’Araceli Lázaro, la Maite Mauricio, en Joan Muntané, en
Rossend Viñes, en Joan Dueñas, en Jesús Vilar i l’Ònia Navarro. Es proposa a en Jesús Vilar
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com a coordinador del Comitè. La proposta es va aprovar per assemblea amb 46 vots a
favor i cap vot en contra.
Per donar a conèixer la tasca del grup motor, s’han realitzat un total de 4 accions
comunicatives al Full Informatiu.
Al novembre es va organitzar la “Peixera ètica”, una discussió grupal per saber quin és
l’estat de l’ètica a la professió i com es resolen els conflictes de valor.

Objectiu 11
Vetllar pel coneixement dels documents professionalitzadors
Acció
Distribució dels documents professionalitzadors.
Resultats previstos:

Repartiment d’un mínim de 500 exemplars dels documents professionalitzadors
entre professionals, estudiants i altres persones interessades en educació social.
S’han repartit un total de 550 exemplars del Codi Deontològic en paper. S’han fet arribar
exemplars a totes les universitats catalanes i es lliura un exemplar a totes les persones que
es col·legien. Sempre hi ha exemplars disponibles a les seus del CEESC per a qui en vulgui
disposar. A banda, també està disponible la versió digital a web del CEESC.

Acció
Gestió de les informacions rebudes relatives a actuacions que puguin contravenir el codi
deontològic professional.
Resultats previstos:

Donar resposta al 100% de les informacions, consultes o queixes rebudes.
S’ha millorat el sistema de gestió de queixes i demandes. S’ha redactat un protocol per
gestionar les queixes i denúncies (procediment sancionador) que està en vies de ser
aprovat per la Junta de Govern. Al llarg de l’any s’han atès 9 queixes relacionades amb la
pràctica professional.

MEMÒRIA CEESC 2017 // 36

3.LA FEINA QUE HEM FET
Objectiu 12
Gestionar el fons de cooperació anual del CEESC per al foment d’iniciatives
professionals
Acció
Manteniment de la convocatòria d’ajuts a iniciatives socials i cooperació.
Resultats previstos:

Més de 15 projectes presentats a la convocatòria.
Aquesta ha sigut la 5a Convocatòria d’ajuts a iniciatives socials i cooperació. S’hi han
presentat 8 projectes (6 menys que el 2016). Els projectes que es presenten a la
convocatòria continuen mantenint qualitat i diversitat, però el 2017 ha estat el més baix en
el número de propostes presentades.
Amb l’acord del jurat, es va resoldre repartir el premi entre els 3 projectes següents:
 Protagonisme social i polític per a l’impuls econòmic i organitzatiu de les
dones rurals Maia Q’eqchi’ a 5 comunitats de la Zona Reina, Uspantán,
Quiché, Guatemala. Aquest projecte de la Fundació PROIDE (Promoció i
Desenvolupament) s’emmarca dins de la primera tipologia de la
convocatòria, de projectes de cooperació internacional que es duen a
terme en països empobrits i que promouen la professió d’educador social.
S’endú un premi de 1.806,07€.
 Intervenció socioeducativa amb rucs al mòdul de mares del Centre
Penitenciari de Wad-Ras. Aquest projecte de l'Associació Unicorn,
intervencions terapèutiques i educatives assistides amb animals,
s’emmarca dins de la segona tipologia, com a projecte innovador que
fomenta l'ocupació dels educadors i les educadores socials. S’endú un
premi de 1.792€.
 Eurogestiona’t: Espai formatiu sobre gestió econòmica per a persones
amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. Aquest
projecte de l'Associació Down Lleida s’emmarca dins de la segona
tipologia, com a projecte innovador que fomenta l'ocupació dels
educadors i les educadores socials. S’endú un premi de 1.000€.
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Objectiu 13
Donar continuïtat a la publicació Quaderns d’Educació Social com a referent
professional
Acció
Publicació i presentació del número anual de Quaderns d'educació Social.
Resultats previstos:

Publicació i presentació del número anual de Quaderns d'Educació Social.
Al novembre s’ha editat el número 19 de Quaderns d'Educació Social. Sota el títol “20
anys i més”, s’ha confeccionat un número especial, dedicat al 20è aniversari.
La revista utilitza la cronologia temporal, des de l’any 1996 fins a l’actualitat, com a pretext
per poder introduir diversos temes clau relacionats amb l’educació social, com ara la
mediació, la legislació marc, la formació dels professionals, la deontologia professional,
entre molts d’altres, i per conèixer la seva evolució al llarg d’aquests anys. El nombre de
persones subscriptores es manté estable, comptant ara amb 2.304.

Acció
Digitalització dels números anteriors de Quaderns d'Educació Social.
Resultats previstos:

Posar a disposició on line un 20% dels números anteriors de Quaderns d'Educació
Social.
Durant el 2017 s’ha treballat per posar a disposició en línia i en obert la col·lecció dels
Quaderns d'Educació Social. A finals d’any ja s’ha arribat a tenir disponible el 10% dels
números. Aquesta tasca s’acabarà de dur a terme durant el 2018, fins que tota la col·lecció
es pugui consultar en obert. Seran un total de 18 números. El darrer número publicat cada
any no es publicarà en obert fins que no se n’hagi publicat un de nou.
Per tal de fer-la accessible en línia, s’ha treballat a través de RACO (Revistes Catalanes
amb Accés Obert), un repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés
obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
RACO és un projecte de la Biblioteca de Catalunya i el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC).
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Objectiu 14
Establir espais de trobada amb el món universitari amb objectius compartits
d'investigació i recerca.
Acció
Generació d' un grup de treball participatiu per a la definició d'espais de trobada amb el
món universitari.
Resultats previstos:

Un informe amb propostes d'espais de trobada entre el món professional i
acadèmic.
S’ha fet l’informe a partir d’una consulta a les universitats a través d’un qüestionari en
línia i a través dels coordinadors i coordinadores del grau amb els quals ens reunim de
manera periòdica.
Durant el 2017:
1. S’ha col·laborat amb la UB per a una recerca al voltant del treball de carrer.
2. S’ha col·laborat amb la UAB per fer recerca al voltant de joves radicalitzats i
gihadisme.
3. S’ha col·laborat amb la recerca interuniversitària ‘Projecte Hebe’ sobre
apoderament juvenil.
4. S’ha col·laborat amb la URV en la construcció del Màster en Innovació en la
Intervenció Social i Educativa que ha obtingut el vistiplau de l'AQU-Màster i del
Ministeri i que s’engegarà per al curs 2018-2019.
5. S’ha iniciat la 2a edició del Seminari Interuniversitari d’Educació Social i Escola, en
col·laboració amb la UB, UOC, UAB, Pere Tarrés, UdG, UdL, UVIC i URV.
6. S’ha informat a tots els Col·lectius professionals de les possibilitats de recerca que
hem detectat.
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COMUNICACIÓ DEL DISCURS INSTITUCIONAL PER TAL
QUE LA CIUTADANIA ENS RECONEGUI COM A DEFENSORS
DELS SEUS DRETS
Objectiu 1
Fer costat a les iniciatives ciutadanes que es mobilitzen davant de situacions
d’injustícia social
Acció
Establiment de contactes amb representants dels diferents moviments socials i grups de
participació social i cívica.
Resultats previstos:

Un mínim de 6 contactes amb col·lectius socials.
Des del CEESC estem sempre oberts a l’establiment de contactes i aliances amb tota mena
de col·lectius i agents, prioritzant i essent proactiu amb relació als que s’originen des de la
ciutadania autoorganitzada. Els casos en què ha estat efectiu el 2017 han estat amb:
Observatori DESC, Plataforma Borsí per al Barri, l’ONG de Veí a Veí del barri de Sant
Antoni i l’Aliança contra la Pobresa Energètica.

Objectiu 2
Fer aportacions i posicionaments davant els canvis socials que afecten el col·lectiu
professional i la ciutadania
Acció
Posicionament davant situacions socials que afectin la ciutadania i el col·lectiu
professional.
Resultats previstos:

Explicitar el posicionament davant el 100% de les situacions considerades a
iniciativa de la Junta de Govern, de persones col·legiades o d'altres agents.
S’han fet 16 posicionaments propis:
 Campanya #PorunaleydeEducaciónSocial del CGCEES.
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 Manifest a favor dels i les professionals del sistema de protecció a la
infància i l’adolescència.
 Reclamem diàleg per qüestionar i repensar el sistema de protecció a
infants i adolescents i sol·licitem l’elaboració d’un informe sobre la
situació de les educadores i els educadors socials de l’àmbit per tal que
sigui presentat al Parlament de Catalunya.
 Commemorem Dia Internacional de les Dones.
 El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales
(CGCEES) proclama que el nou Pla Estratègic de Convivència Escolar no
recull la figura ni el paper dels professionals de l’educació social.
 El Ple ordinari de l’Ajuntament de Girona aprova una moció presentada
pel CEESC per tal que es retiri el projecte d’unificació del centre Mas
Garriga i Misericòrdia.
 Acord per a la tramitació d’una llei al Parlament de Catalunya per garantir
la Renda Garantida de Ciutadania.
 Manifest per demanar el reconeixement del caràcter pedagògic de
l’educació social en situacions de reforç escolar.
 Manifestem la nostra vocació de servei a la ciutadania i reivindiquem la
funció social que dona sentit a la nostra tasca.
 Posicionament a l’entorn de la proposta de la DGAIA de tramitació
l’emergència per a la provisió de 300 places de primera acollida i atenció
integral de menors d’edat estrangers no acompanyats en què reclamem
un debat seriós i en profunditat per pensar estructuralment els canvis que
cal fer per atendre i protegir convenientment els nostres infants.
 Condemnem els atemptats de Barcelona i Cambrils i ens posicionem a
favor de la pau.
 Expressem el nostre total rebuig a la vulneració de drets i llibertats
viscuda durant el dia 1 d'octubre i ens sumem a l’aturada, convocada per
al 3 d’octubre. Reformulat posteriorment per un debat en Junta de
Govern.
 Posicionament del Col·lectiu Professional de Mediació del CEESC, que
aposta per una mediació que propiciï el retorn a la conﬁança entre el
govern català i l’espanyol i a una entesa que tingui en compte la societat
com a principal eix que mereix ser tractada amb respecte i cura.
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 Posicionament del Consejo davant dels fets violents succeïts a Catalunya
l’1 d’octubre.
 Com a membres de la TIAC, manifestem que s’han vist vulnerats principis
reconeguts en el “Pacte per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya”,
acord signat el 2013 per una setantena d’agents socials d’aquest país.
 Per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català. Com a
membre de la TIAC.
I el CEESC s’ha adherit a 10 crides d’altres entitats i/o col·lectius:
 Manifest del Dia Europeu de la Mediació.
 Adhesió a la Plataforma Zona Franca, arran de la decisió del Departament de
Justícia d’enderrocar la presó Model de Barcelona i la recol·locació dels
presos preventius a centres penals a 40 km de Barcelona, en lloc d’ubicar-los
al centre projectat inicialment.
 Manifest “L’accessibilitat universal, una contribució al bé comú”, promoguda
per la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona.
 Suport al Recompte 2017, dut a terme per la Xarxa d’Atenció a Persones
Sense Llar (XAPSLL).
 Manifest de Col·legis X Referèndum, per tal de facilitar i promoure un debat
democràtic plural i que els ciutadans de Catalunya puguin exercir tots els
seus drets democràtics, entre ells el de vot i d’expressió, sense limitació i en
llibertat.
 Manifest per impulsar polítiques culturals públiques i comunitàries a la ciutat
de Barcelona publicat per la Xarxa Artibarri.
 Manifest de la Societat Civil Gironina en defensa de les institucions catalanes,
dels drets i llibertats fonamentals i de la participació a l’1 d’octubre.
 Manifest de la Taula per la Democràcia per donar una resposta unitària en
defensa de les institucions catalanes i els drets fonamentals. Demanem que
no consti la nostra adhesió genèrica a la taula i demanant estar informats per
poder comptar amb l’opció d’expressar o no la nostra adhesió segons cada
cas.
 Manifest del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones.
 Manifest del 30è Dia Mundial de la sida.
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Objectiu 3
Vetllar per ser presents en els espais de participació de les entitats i
administracions que desenvolupin tasques relatives a la protecció de les persones
usuàries i consumidores dels serveis professionals
Acció
Recerca de nous espais de representació estratègics per a l’objectiu de protecció de les
persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.
Resultats previstos:

Creació d’1 informe amb propostes d’espais estratègics.

Proposta de persones referents per participar en un 50% dels espais estratègics
detectats
Tal i com s’ha comentat en l’Objectiu 5 de l’apartat anterior, durant el 2017 s’ha creat un
informe amb els espais de representació del CEESC, en què apareixen actualitzades totes
les dades dels espais, endreçades temàticament i per territori, i s’hi ha fet constar
l’efectivitat i l’interès de cada espai. Es manté una presència pràcticament del 100% en tots
aquests espais. L’informe inclou els nous espais en funció de l’evolució de les relacions i els
contactes establerts.

Acció
Coordinació dels espais de representació per tal que siguin llocs on transmetre discurs
propi del CEESC en relació amb temes que són de l’interès de les persones usuàries i
consumidores dels serveis professionals.
Resultats previstos:

Difusió del mapa relacional del CEESC entre el 100% de les persones que participen
en espais de representació.
Pròpiament no es va fer difusió del mapa relacional ja que no ha estat senzill obtenir la
informació de totes les persones. Finalment es va tancar l’informe i el mapa corresponent
a final d’any, de manera que es pot garantir la distribució en el futur amb garanties de
fidelitat a la realitat efectiva.
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Objectiu 4
Ser referents davant la societat sobre l’acció professional d’educadores i
educadors socials
Acció
Millora de la relació amb els principals mitjans de comunicació catalans.
Resultats previstos:

Augment d’un 20% de l’aparició en premsa del discurs de l’educació social.
Durant el 2017 el CEESC ha tingut 31 aparicions en mitjans de comunicació (premsa, ràdio,
televisió i mitjans digitals). L’any 2016 vam tenir-ne 41, per tant no hi ha hagut augment,
tot i que podem dir que els temes que han aparegut durant aquest any han estat més
variats (l’any 2016, el 13% de les aparicions van correspondre a una única Jornada).

Acció
Donar resposta a les demandes d'informació dels mitjans de comunicació sobre l’acció
professional.
Resultats previstos:

Resposta del 100% de les demandes rebudes.
S’han atès totes les demandes concretes dels mitjans de comunicació que ha rebut l’equip
tècnic.
A banda, durant el 2017 ens hem reunit amb els mitjans: La Directa, La Ser i Nació Digital,
per tal de parlar-los del CEESC i de la feina que s’està fent.

Objectiu 5
Ampliar la presència en les xarxes socials de major repercussió professional
Acció
Dinamització de les eines de comunicació del CEESC.
Resultats previstos:

Augment d'un 10% en el número de seguidors i visites en cada cas.
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WEB
COMPARATIVA 2015-2017*

El número de visites ha augmentat respecte l’any passat. Les seccions més vistes
segueixen sent les de formació i la del servei SOOP.
2016
2017
Visites
82.884
92.141
Usuaris**
41.274
43.810
Pàgines vistes
195.189
221.500
Pàgina per visita
2,35
2,40
Visites noves
47,4%
76,7%
Visites recurrents
52,6%
23,3%
*Les dades no fan referència a la web de la borsa de treball.
**Els usuaris són les persones que han visitat la pàgina, com a mínim, una vegada al llarg de l’any.

BLOG
Aquest any el número d’articles publicats al blog ha sigut inferior al d’anys anteriors, amb
un total de 16 articles. Tot i això, les visites han augmentat lleugerament.
2016
Visites

2017

41.241 42.291

El blog és l’espai on es dona veu a entitats, projectes, experiències i estudis del món de
l’acció social. Així se segueix publicant majoritàriament informació provinent d’altres
entitats o persones externes al CEESC (87,5%), que no pas informació de la pròpia entitat
(12,5%).

FACEBOOK
La pàgina del Facebook del CEESC ha assolit 5.105 fans, amb la qual cosa hem augmentat
en un 10% el nombre de seguidors respecte de l’any 2016.

TWITTER
Hem arribat a les 5.396 persones seguidores al nostre compte de Twitter. Això significa
que segueix l’augment sostingut del 18% respecte anys anteriors (el 2016 en teníem 4.439
i el 2015, 3.670).
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INSTAGRAM
Tanquem el 2017 amb 490 seguidors al compte d’Instagram del CEESC. Han augmentat un
18,5% els seguidors al compte del CEESC.

LINKEDIN
La pàgina del Col·legi té un total de 306 seguidors (un 30% més que al 2016, que en tenia
213).

EVOLUCIÓ DELS SEGUIDORS A LES XARXES SOCIALS
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Facebook

2.009

2.592

3.164

3.714

4.587

5.105

Twitter

1.490

2.394

3.166

3.670

4.439

5.396

-

101

236

288

399

490

213

306

Instagram
LinkedIn

Objectiu 6
Actualitzar el butlletí electrònic setmanal
Acció
Adequació del butlletí electrònic a les necessitats i demandes actuals.
Resultats previstos:

Presentació del nou Butlletí Electrònic.

Ampliar el número de subscriptors en relació a l'any anterior
Durant el 2017 s’ha millorat la gestió de l’enviament del butlletí electrònic del CEESC.
Ara el CEESC compta amb diferents Butlletins electrònics, per tal de segmentar la
informació que les persones interessades reben a la seva bústia de correu:
 Butlletí setmanal del CEESC: amb informació actualitzada del món de l’Educació
Social, del CEESC i notícies que poden interessar les educadores i els educadors
socials. També inclou un recull de les novetats de jornades, congressos, xerrades i
cursos d’altres entitats. Periodicitat setmanal.
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 Butlletí de formació: amb informació de la programació formativa del CEESC.
Periodicitat quadrimestral.
 Butlletins de les delegacions territorials. Un total de 4 butlletins (Girona, Lleida,
Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre). Amb informació de proximitat. Periodicitat
mínima quadrimestral.
S’ha fet un canvi en el seu disseny, amb una imatge més neta, prioritzant les imatges i
afegint un apartat que recull l’agenda. A l’hora s’ha obert un nou apartat a la web del
CEESC que inclou l’agenda d’altres entitats i del qual se’n fa una selecció que apareix al
butlletí.
Pel que fa al les persones subscriptores, recordem que durant el 2016 va haver-hi un
problema amb el funcionament de la gestió dels enviaments que va ocasionar una
disminució dràstica de les persones subscriptores (es va acabar l’any 2016 amb 362). Amb
les 2.932 actuals, constatem que el butlletí s’ha recuperat del problema que va tenir i de la
important davallada.
Persones subscrites als diferents butlletins:
Butlletí setmanal del CEESC
2.932
Butlletí de formació
2.868
Butlletí de Girona
380
Butlletí de Lleida
302
Butlletí de Camp de Tarragona 317
Butlletí de Terres de l'Ebre
181
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Objectiu 7
Consolidar la presència del discurs de la professió en convocatòries on es valori
l'exercici professional.
Acció
Participació en convocatòries de valoració de la tasca professional.
Resultats previstos:

Participar en el 100% de les convocatòries en què el CEESC sigui convocat.
S’ha participat en els tribunals de selecció d’una plaça d’educador/a social de:
 Consell Comarcal de la Segarra.
 Ajuntament Arenys de Munt.
També hi ha hagut representació en:
 Jurat dels Premi Biblioteca pública i Compromís social de la Fundació
Biblioteca Social.
 Comitè Científic del II Congrés Internacional Barcelona Inclusiva 2017.
 Comissió Assessora del III Fòrum d'Arts Escèniques Aplicades.
Hi ha hagut tres convocatòries de beques per a educadores i educadors socials col·legiats:
 Beques per al XIX Congrés Mundial d'Educació Social. El CEESC ha ofert 2
beques de 400 € de suport a la participació al XIX Congrés Mundial
d'Educació Social, que es va celebrar del 10 al 12 d'abril a l'estat de Sao
Paulo (Brasil) sota el lema "Jo sóc perquè nosaltres som".
 I Jornada de Serveis Socials Bàsics de les Terres de Lleida. El CEESC
ofereix 5 beques per assistir a la I Jornada de Serveis Socials de les Terres
de Lleida: Els processos de canvi i la transformació social.
 Beques per assistir al 6è Congrés Català de Salut Mental. 4 beques
corresponents a la inscripció al Congrés, celebrat de l'1 al 3 de juny, a
Barcelona amb el títol "Migracions, exili i refugi: drets humans i salut
mental."
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Objectiu 8
Consolidar la presència del discurs de la professió en publicacions especialitzades
del sector de l’acció social
Acció
Publicació d’articles en mitjans especialitzats.
Resultats previstos:

Mantenir el mateix número d’articles publicats (100%) de l’any anterior.
S’ha seguit col·laborant amb la plataforma Social.cat. Aquest any, s’hi han publicat els 4
articles que tenim acordats. 2 menys que l’any 2016, que se’n van publicar 2 més per
petició pròpia. Els articles són:
 “20 anys del CEESC: nous reptes pels quals lluitar”. Maig 2017
 “L’educació social és necessària a l’escola”. Juliol 2017
 “Els reptes de l’educació social en temps de la globalització”. Octubre 2017
 “20 anys solcant el present i posant rumb al futur professional”. Desembre 2017
En aquest punt, però, s’ha avançat fent prospecció i contactant amb altres mitjans
especialitzats del sector de l’acció social: Xarxanet i El Diari de l’Educació.

Objectiu 9
Realitzar projectes d’interès per a l’educació social i que contribueixin al seu
reconeixement
Acció
Impuls de la plataforma RetinES per a audiovisuals socials.
Resultats previstos:

Presentació de 30 audiovisuals.
A 31 de desembre de 2017, la plataforma RetinES recull fins a 96 vídeos a través de
diversos usuaris (81 en total). 41 vídeos i 48 usuaris més que l’any passat. 26 d’aquestes
propostes audiovisuals s’han presentat a la Convocatòria 2017 dels Premis.
El jurat va atorgar dos premis i dues mencions especials:
 1r Premi: Somatiche, de Somatic Horse Experience.
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 2n Premi: Somnis i drets, de l’Escola Collasso i Gil del Raval de Barcelona,
en col·laboració amb el grup La Llama (TEB & Ravalnet).
 Menció especial: Projecte Paidós Roquetes, de Càritas Diocesana de
Barcelona i Fundació Pere Tarrés.
 Menció especial: La Lluna, la Pruna, una cançó en LSC, de la companyia de
contacontes “El Botó Màgic” de la Fundació ASPASIM.
En el marc del 20è aniversari del CEESC, es va crear la categoria al millor projecte
audiovisual d’estudiants universitaris d’Educació Social 2016/2017, que van guanyar:
 #EstimatIbrahim, de RefugeESuoc, projecte de voluntariat d’estudiants
d’Educació Social de la UOC.
 Destruyendo prejuicios, d’Anahí Blattler Perdiguero, Raquel Garzón García,
Eva Geli Gregorio i Mireia Portillo Rojo.

Acció
Coorganització del Premi Quim Grau.
Resultats previstos:

Presentació de 10 treballs a la convocatòria.
S’hi han presentat 7 treballs. El treball guanyador ha estat “Pràcticas restaurativas en
Centros de Protección a la Infancia de Catalunya: Una propuesta metodológica” del
col·legiat David Roman Fernández.
Per acompanyar la lectura del veredicte del jurat, format per Joan Muntané, Araceli Lázaro,
Marta Fité, José Luis Ariño i Ramona Ribes, i la presentació del treball guanyador, aquest
any es va fer la presentació de tres d'experiències de bones pràctiques amb infants i joves
de la Ciutat de l’Hospitalet: Taller de teatre a l’Institut Europa, amb Aïda Muñoz, Hoquei
ciutat, amb Roger Barrachina i Princesas guerreras, amb Natàlia Gómez i Mercè Juan. A
l’acte de lliurament del Premi hi van assistir 80 persones.

Acció
Organització del Concurs de Contes a l’entorn dels Drets dels Infants.
Resultats previstos:

Presentació de 20 treballs a la convocatòria.
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Cada dos anys se celebra aquest concurs impulsat des de la delegació del CEESC de Girona.
Al 2017, tocava la tercera edició i s’hi van presentar 5 contes:






Tenia por, d’Eva Madurga García.
El soroll de les veus, d’Arantxa Perales i Anna Montes.
La sort d’anar a escola!, d’Ester Duarri Amills i Judit Farell Batallé.
Malestar, de Pep Plana Farré.
La Gal·la i la tortuga Nael, de Marta Fortanet Riera.

Amb tots els contes presentats s’ha editat el llibre 5 contes per educar en valors. Coneix
els teus drets.

Acció
Consolidació de la celebració del Dia Internacional de l’Educació Social.
Resultats previstos:

Més de 100 persones assistents/participants als actes del Dia.
El CEESC va celebrar el Dia amb cinc actes:
 Dinar de celebració. 30 de setembre. Girona. Junta delegada del CEESC a
Girona va organitzar un programa d'actes que incloïa un dinar, la visita
guiada “Quatre llegendes de Girona”, i un berenar i fi de festa. Hi van
participar 8 persones.
 Carnaval de Blogs. 2 d'octubre, a les xarxes. El tema escollit va ser: “Els
reptes de l’educació social en temps de la globalització”. Hi van participar
20 persones amb 20 articles.
 Celebrem i construïm professió. Dimecres 4 d'octubre. Barcelona. Per
tercer any consecutiu, coincidint amb els actes de celebració del Dia
Internacional de l’Educació Social, el CEESC va posar focus al nou talent de
la disciplina que sorgeix arreu de les universitats catalanes. Es va dur a
terme una jornada per a conèixer i donar veu a l’alumnat que té
l’expedient acadèmic amb major qualificació i també als que tenen els
treballs de fi de Grau amb la nota més alta. Amb la participació de 7
universitats, 14 alumnes i 86 assistents.
 Sobre les pràctiques restauratives. 5 d’octubre. Càpsula d'Educació Social
a Lleida. Hi van participar 12 persones.
 Peixera ètica 2017. 6 de novembre, Barcelona. Debat a l’entorn de Quin
és l'estat de l'ètica a la professió? Hi van participar 30 persones.
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Acció
Celebració del 20è Aniversari de la creació del CEESC.
Resultats previstos:

Més de 500 persones assistents/participants als actes del 20è Aniversari.

Memòria del 20è Aniversari
Els actes del 20è Aniversari s’han dut a terme a cavall entre octubre de 2016 (el mes
de novembre d’aquell any es complien efectivament els 20 anys de l’existència del
Col·legi) i novembre de 2017. Més d’un any d’activitats diverses que volien donar
resposta als 2 objectius consensuats per l’equip impulsor de la celebració:
1) La comunitat CEESC coneix la dinàmica del Col·legi, se'n sent protagonista
i la gaudeix.
2) La societat catalana identifica els educadors i educadores socials com a
agents principals del sector social.
Una fita com la de l’aniversari ens animava a aprofundir en aquests dos trets de
transcendental rellevància per al Col·legi (un de caire més intern i l’altre, extern) i, de
retruc, fer front als obstacles que es detectaven en cada cas:
D’una banda, el fet de comptar amb una base de dades incompleta, ja que no
totes les persones vinculades han anat actualitzant la informació; una
tendència a la concentració de l’activitat a la seu de Barcelona i a la vivència
del CEESC com un proveïdor de serveis més que com a un constructe de
comunitat professional; o un desconeixement generalitzat del funcionament
de l’organització i del conjunt de possibilitats que ofereix.
De l’altra, la multiplicitat de figures professionals en l’acció social i que la
societat encara confon; la manca de referents públics clars, la poca i poc
adequada presència en els mitjans de comunicació majoritaris, així com la
manca d’agilitat de l’organització per guanyar aquesta presència.
Per donar resposta a aquests reptes, es va dissenyar un programa variat articulat
amb les propostes que es detallen a continuació. Per al disseny del programa es va
comptar amb les aportacions de 456 persones que van contestar l’enquesta que es
va elaborar específicament i entre les que també es va promoure la participació
activa.
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Dotació d’una imatge específica i d’elements de marxandatge
S’ha creat un logotip del 20è Aniversari que complementa el del CEESC i, a més a
més, té entitat per si mateix. S’hi ha afegit una frase que el complementa i que queda
integrat a la imatge: Som el que fem per canviar el que som. Som CEESC. Amb
aquesta acció hem aconseguit una imatge que identifica l'aniversari i que serveix de
nexe d'unió de tots els actes de la celebració. S'ha utilitzat en tots els materials de
comunicació del Col·legi durant el període de celebració.
S’ha compartit una signatura en tots els correus electrònics dels membres de la Junta
de Govern, de les Juntes delegades i de l’equip tècnic. D’aquesta manera, qualsevol
persona que ha rebut correus des del CEESC ha vist que estàvem d'aniversari.
El material promocional específic ha consistit en una Bossa de cotó tote bag i una
llibreta de butxaca (1.000 unitats de cada). Per a l’elaboració d’aquest material s’ha
comptat amb una empresa social. Hem premiat amb aquests dos objectes les
persones que han participat en l’organització dels actes i en la vida col·legial al llarg
d’aquests mesos. Respon tant al primer objectiu, creant sentit de pertinença, com al
segon, visibilitzant cap enfora el CEESC.
Calendari col·laboratiu del CEESC 2017: a través del concurs fotogràfic a través de les
xarxes socials #CEESC20anys “Som el que fem per canviar el que som. Som ES. Som
CEESC!”, s’han escollit les 12 fotografies per il·lustrar-lo. S’hi van implicar 20 persones
diferents concursant, més els integrants del jurat, format per 4 dels presidents i
presidentes que ha tingut la Junta de Govern del CEESC en els seus 20 anys d'història.
S’han repartit 500 calendaris. Una bona manera de ser presents durant tot l'any a la
taula dels professionals.
A més, s’ha disposat d’un apartat estable en el web del CEESC en tot aquest període
i s’ha incorporat una secció dedicada a aquests 20 anys en el Full Informatiu que
s’envia periòdicament a totes les persones membres.

Edició d’un vídeo del 20è Aniversari
El vídeo, proposat en tres parts diferenciades, pretén posar en connexió el conjunt
de la societat amb els professionals de l’educació social, la seva història i el seu
futur.
En la seva creació es van fer diverses crides a la participació, i es van establir
nombroses connexions amb persones vinculades i no vinculades a l’educació social.
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Finalment s’hi inclouen entrevistes a 13 educadors/ores socials i a 16 que no ho són.
En el procés s’ha intentat fer protagonista a tota la comunitat CEESC, fent crides a la
participació, i qui va participar en va gaudir, però potser s’hagués pogut aprofundir
en el seu aprofitament per tal que es conegués més la dinàmica del Col·legi.
De moment, valorem que no ha estat útil perquè la societat catalana identifiqui els
educadors socials com agents principals del sector social. És cert que no s’ha
promocionat i que pot tenir molt recorregut en endavant. És un material que pot
ajudar molt el col·lectiu, i ho evidencia el fet que sense fer cap campanya per donarlo a conèixer, ha superat les 200 visualitzacions. Hi ha recorregut per endavant.

Reconeixement als alumnes amb millors expedients i millors treballs de final
de grau de les universitats catalanes
En el marc del 20è Aniversari s’hi han encabit dues edicions d’aquesta activitat. La
participació presencial, a l’entorn de 70/80 persones cada any, es complementa amb
la forta visibilització del Col·legi en l’entorn universitari. A més, en la construcció
d’aquests actes s’hi implica un volum elevat de persones (fins a 66, tant de l’àmbit
docent com del professional). Es presenta com una opció ideal per donar a conèixer
la realitat de la professió a les famílies de les persones que estan encetant aquesta
opció laboral.

Promoció de l’Educació Social a la Viquipèdia
Amb aquesta acció es volia encetar una línia de treball per revertir el fet que la
majoria de referents, conceptes i àmbits de l’educació social són invisibles a
Viquipèdia. Es van programar 6 tallers distribuïts pel territori per donar a conèixer el
funcionament de la Viquipèdia i animar a ser-hi proactiu. Aquestes convocatòries no
van tenir gaire èxit i, finalment, se’n realitzar dues, amb 11 participants en total. Vam
cooperar per impulsar aquesta iniciativa amb DIXIT-Centre de Documentació de
Serveis Socials i Amical Wikimedia, i ho vam fer amb la col·laboració de l'Associació
Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ), la Coordinadora de
l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT), l’Espai Jove Kesse, la Biblioteca de
Roquetes i el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Aquesta activitat volia atendre especialment la realitat territorial, tant en les seves
propostes presencials com en les possibilitats de participar-hi on-line.
Només els professionals convidats per CEESC i DIXIT van ser els que hi van escriure.
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Un total de 14 persones i no massa termes introduïts o revisats amb relació al gran
esforç en coordinació, dinamització, comunicació i difusió del projecte. Certamen,
però, l’impacte considerem que ha estat notable a nivell d’acceptació general de la
proposta, percebuda com a positiva i necessària dins el sector. Se n’ha derivat l’edició
de la Guia bàsica d’informació i recursos documentals sobre l’educació social a
Catalunya (DIXIT).

Carnaval de Blogs
En aquest cas, també s’han dut a terme dues convocatòries en el marc del 20è
Aniversari. Hem comptabilitzat 50 participants actius. Les visites al blog s’han
multiplicat per 4 amb relació a l’edició de 2015. S’ha arribat als més de 42.000
accessos.
És una activitat que es consolida i que incideix en els dos objectius que es perseguien
amb la celebració de l’aniversari, que arriba a bloggers d’altres àmbits i fa créixer
exponencialment la visibilització de la professió.
L’edició de 2016 va donar lloc al debat territorial de Barcelona "Escrivint l'Educació
Social", que ha generat la demanada de tenir continuïtat.

Debats professionals itinerants
Hem celebrat 5 trobades sobre temes considerats de rellevància per a la nostra
professió, dutes a terme arreu de Catalunya: Escrivint l'Educació Social (Barcelona),
L'acompanyament socioeducatiu (Tortosa), Educació Social: rols, llenguatge i context
(Tarragona), Art, Creativitat, Transformació i LO SOCIAL (Lleida) i Lleure i Educació
Social (Girona).
Tots els debats es van poder seguir en directe i per Internet a través de
retransmissions per streaming. Per aquest motiu i a través d’una edició posterior, els
debats han quedat enregistrats i es poden consultar en línia.
En coordinació amb l’equip tècnic del CEESC i la comissionada del 20è aniversari,
junta i juntes delegades del CEESC han estat les protagonistes de l’elecció dels temes
a debatre i l’organització general dels Debats. En la seva construcció i disseny, s’ha
comptat amb la participació de 52 persones, 5 organitzacions i 4 espais fora del
CEESC que han acollit els Debats. Els assistents efectius als debats van ser 117.
L’impacte d’aquesta proposta ens sembla important: bona acceptació de la proposta
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a nivell professional, visibilització del CEESC arreu del país, contacte amb molts
professionals i agents de l’àmbit i altres persones, organitzacions i espais aliens al
CEESC i l’Educació Social, que s’ha mostrat com una disciplina i pràctica en contacte
amb tot el territori.
Fins a final de 2017, els vídeos s’han visibilitat un total de 1.117 vegades; i seguiran
estant disponibles. A més, pràcticament de cada debat s’han elaborat informes
detallats o articles de reflexió, també disponibles.

Número especial dels Quaderns d’Educació Social, monogràfic 20è Aniversari
El mes de novembre de 2017 s’ha editat el número 19 de Quaderns d'Educació
Social. Sota el títol “20 anys i més”, número especial, dedicat al 20è aniversari. Per a
la seva realització s’ha comptat amb 6 membres del Consell de Redacció, 23 autors i
autores (13 dels quals són educadors/ores socials i 10, no ho són).
És una eina que recull els 20 anys d'història del CEESC tractats des d'un punt de
vista diferent, ajuda a donar a conèixer la dinàmica de la institució, així com els
àmbits que han tingut presència en aquest recorregut històric i, a més, fa una mirada
al futur.
Es manté estable el número de subscriptors; és una publicació consolidada. En
aquest cas en concret, els lectors ens han fet arribar les seves molt bones valoracions
en tant que han suposat espais de reflexió i de repàs de l’evolució professional.
Se n’ha fet una impressió de 2.700 exemplars, distribuïts entre els subscriptors i els
participants a la Gran Gala on es volia presentar oficialment però no va ser possible
per manca de temps.

Gran Gala de l’Educació Social
Amb aquesta activitat es va voler posar fi als actes programats de manera festiva. Es
proposava com el lloc de trobada de la professió i de tot aquell que hi volgués ser a
prop; però, molt especialment, de les persones que hi han tingut algun paper
rellevant al llarg d’aquests 20 anys.
Volia ser una proposta col·lectiva, coral, en la qual actors i públic fossin una sola cosa;
des de la informalitat que ens caracteritza i que no renyeix gens amb la qualitat i el
rigor. Es va fer una crida per recollir iniciatives que vinculessin els professionals de
l’educació social i les habilitats artístiques. La resposta va superar les expectatives
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amb escreix. Més de 120 persones van actuar en algun moment de l’esdeveniment.
Molts d’ells no són educadors socials sinó persones amb les quals aquests treballen:
un espai voluntàriament pensat també per donar lloc a aquestes persones que donen
sentit al que som.
Els assistents a la Gala van ser a l’entorn de 400 persones que van manifestar
obertament la seva satisfacció per la proposta. En la seva gestió, vam imaginar que
podria tenir una major repercussió a nivell de presencia comunicativa. Certament es
tracta d’una activitat molt valuosa, però també que suposa una forta càrrega de
feina.
Durant tota la celebració s’ha utilitzat la mateixa etiqueta per unificar la comunicació
a les xarxes socials #CEESC20anys. L’etiqueta formava part, juntament amb el
logotip, d’un marc de fotos que hem portat a tots els actes de l’aniversari. S’han
realitzat fotografies de les persones que han organitzat els actes de l’aniversari i
també dels assistents.
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ALTRES PROJECTES I ACTIVITATS DESENVOLUPATS DURANT L’ANY 2017
D’INTERÈS PER A L’EDUCACIÓ SOCIAL I QUE CONTRIBUEIXIN AL SEU
RECONEIXEMENT
Dictamen a l’entorn de la realitat professional dels educadores i educadors socials
bàsics de la província de Barcelona
En el marc de col·laboració estable que el CEESC té amb l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, s’ha elaborat un Dictamen a l'entorn de la realitat professional de
les educadores i els educadors socials en els Serveis Socials Bàsics de la província de
Barcelona.
Amb la voluntat que aquest treball d’anàlisi tingués la màxima representació possible
d'educadors i educadores, es va fer una crida oberta per tal de recollir així el màxim
nombre d'opinions al voltant dels temes proposats. En el procés d’elaboració del Dictamen
hi han participat una quarantena de professionals.

Acte del Dia Europeu de la Mediació: El Cafè del Mig. Professionalització del
Mediador
El col·lectiu professional de Mediació del CEESC va organitzar aquesta trobada per tal de
sumar-se a la celebració del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Commemoració del Dia Internacional de les Dones
Acte celebrat el 8 de març conjuntament amb l'Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya, de la qual formem part. Es va dur a terme al Col·legi de
Periodistes de Barcelona i hi van participar una cinquantena de persones. Durant l’acte es
va fer la lectura del l Manifest ‘Dones i professió’.

Parlem del nou Model de Serveis d'Intervenció Socioeducativa
El 29 de març a la seu del CEESC a Barcelona Joan Mayoral, Subdirector General d'Atenció
a la Infància i l'Adolescència, referent del Model de Serveis d'Intervenció Socioeducativa,
va presentar el model en el moment actual i en quin moment es troba la seva implantació.

La protecció dels infants en situació de desemparament. Debat amb Mª Jesús Larios
El 28 d'abril es va celebrar a la seu del CEESC a Barcelona un debat obert amb la Sra.
Mª Jesús Larios, adjunta del Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants i dels
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adolescents, a partir dels informes que l’adjunta havia publicat i que parlaven de la praxi
professional. Hi van participar 10 persones.

I Congrés de les Professions de Catalunya
Organitzat per l'Associació Intercol·legial, va tenir lloc del 31 de maig al 4 de juliol. Amb
més de 100 actes i la participació de més de 100 Col·legis professionals, amb l’objectiu de
donar respostes conjuntes als reptes de les professions.
En el marc del Congrés, es va dur a terme la conferència Professionals de l'àmbit social i
educatiu, al servei de qui?, a càrrec de Josep Maria Esquirol, organitzada per la Sectorial
d'Acció Social, Ensenyament i Humanitats, de la qual forma part el CEESC.

Instal·lació fotogràfica: “No oblidem (1939). Sobre el refugi i la nostra història”
Des del 17 de juliol al 8 de setembre a la seu del CEESC de Girona vam comptar amb
aquesta exposició que reprodueix les fotografies del muntatge visual que van fer la
Comissió de Festes “Ni Sant Pere ni Màrtir” durant la Festa Major de Gràcia de l'any 2016.

Presentació del llibre: "Aproximació al marc teòric del Programa d’Intervenció
Socioeducativa 6-16. Aportació des de l'educació social"
Presentació d'aquesta publicació de l'educadora social Inés Solé, guanyadora d'una beca
de recerca, impulsada de forma conjunta per la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) i
l’Ajuntament de Tortosa, dins de la col·lecció Eines d'Onada edicions. Es va dur a terme el
20 d’octubre a la Sala de plens de l'Ajuntament de Tortosa.

X Jornades Posem en joc l’educador/a. "Passat, present i futur: l’atenció a la
infància i l’adolescència”
Celebrada el 3 de novembre a Lleida, la jornada s’adreçava als educadors i educadores dels
CRAE i d’altres professionals dels diferents àmbits dels Serveis Socials que intervenen en
l’atenció directa a la infància i l’adolescència. També hi assisteixen alumnes de la UdL de la
Facultat de Ciències de l’Educació, sobretot estudiants d’educació social. El CEESC forma
part de la Comissió Organitzadora.

Congrés de Serveis Socials Bàsics 2018
El 15 de novembre es va celebrar l’acte precongrés que va girar entorn dels 10 anys de la
Llei de Serveis Socials.
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3.LA FEINA QUE HEM FET
El III Congrés de Serveis Socials Bàsics, previst per a l’octubre 2018, durà per lema
‘Acompanyament professional, transformació col·lectiva’. En els comitès que treballen per
fer-ho possible hi ha 8 membres del CEESC.

Quin paper demanem als equips de Serveis Socials Bàsics en relació amb les
comunitats?
Debat al CEESC entorn del paper comunitari dels Serveis Socials Bàsics celebrat l'11 de
desembre. Es va presentar al CEESC el document “Àmbits de treball grupal i comunitari a
desenvolupar pels educadors socials dels equips de Serveis Socials Bàsics”, construït de
manera coral l’octubre del 2016. La presentació es va articular a l’entorn d’un debat, per
tal d’actualitzar els continguts explicitats en el document.

PARTICIPACIÓ DEL CEESC EN PROJECTES INTERNACIONALS
Minorities as Opportunity and Occasion for Crysalis (MOOC)
El CEESC participa en aquest projecte de cooperació i d’intercanvi de bones pràctiques
Europeu Erasmus+, que té l’objectiu de crear un curs obert i en línia dedicat a professionals
que treballen amb joves (educadors, professors, formadors), que els sigui útil per millorar
les seves competències interculturals i que els ofereixi noves eines, teòriques i pràctiques,
per gestionar i donar valor a la diversitat cultural.
El projecte inclou la realització de visites a diferents indrets d’Europa per conèixer sobre el
terreny bones pràctiques de gestió de la multiculturalitat amb joves, realitzades per part
d’entitats de la societat civil, així com de l’Administració pública i dels diversos agents
educatius. Hem conegut recursos a Palerm (Sicília), Amarante (Portugal) i Kuopio
(Finlàndia). Al juny també vam rebre a Barcelona un grup d'educadors amb els quals vam
compartir les pràctiques educatives del nostre país.

Jornada: Treball amb joves i inclusió social. Reptes i dilemes per a l'acció
En el marc del projecte europeu CLOSER, el 16 de juny es va celebrar aquesta jornada de
reflexió i participació al voltant de l’exclusió social i el treball amb joves al barri de Ciutat
Meridiana.
A partir del debat entre professionals en diversos espais del barri, volia buscar tant
consensos com dissensos pel que fa a la praxis de la intervenció amb joves, com noves vies
d’actuació a partir de l’activitat comuna.
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DIGIJOB.ID
El CEESC participa en aquest projecte, una experiència pilot europea, on el disseny i els
resultats de la formació són compartits entre centres de 6 països. Es va dur a terme el curs
“Formació de formadors i informadors per a la recerca de feina a les xarxes socials”, 24 i 30
de gener, a la s eu social CEESC a Barcelona.

Objectiu 10
Definir amb quines noves accions defensarem els drets de la ciutadania i com les
comunicarem.
Acció
Generació d' un grup de treball participatiu per definir les accions de defensa dels drets de
la ciutadania i com es comunicaran.
Resultats previstos:

Informe d'accions a realitzar per a la defensa de la ciutadania.
Aquest objectiu corresponia a una voluntat de generació d’espais de treball en resposta a
la detecció de necessitats en realitzar l’anàlisi institucional l’any anterior. El cert és que
no s’ha dut a terme la generació d’un grup de treball com a tal, ni se n’ha redactat un
informe. S’ha prioritzat el debat sobre el rol que ha de jugar una institució com la nostra
davant determinades realitats sociopolítiques i, en concret, quines potestats es pot
atribuir la Junta de Govern al respecte. Aquesta tasca va derivar en la inclusió d’un tema
d’informació en la darrera assemblea ordinària de l’any on es van poder contrastar els
acords presos amb el conjunt de la col·legiatura.
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4.INFORME DE RESULTATS
ESTAT DE COMPTES ANY 2017
Diferència Ingressos-Despeses
INGRESSOS
DESPESES

575.511,03
548.045,19

Resultat econòmic

27.465,84

DESPESES 2017
Concepte
DESPESES GENERALS
Comunitat de propietaris (Barcelona)
Comunitat de propietaris (Girona)
Comunitat de propietaris (derrames)
Comunitat de propietaris delegacions
Lloguer Lleida
Lloguer Camp de Tarragona
Lloguer Terres de l'Ebre
Lloguer delegacions
Manteniment Barcelona
Manteniment Girona
Manteniment i adequació de locals
IBI Barcelona
IBI Girona
Escombraries Barcelona
Escombraries Girona
Altres taxes
Taxes municipals delegacions
Assegurança delegacions
Assegurances delegacions
Electricitat Barcelona
Electricitat Girona
Subministraments electricitat delegacions
Aigua Barcelona
Aigua Girona
Subministrament aigua delegacions
Neteja Girona
Neteja locals

Pressupost
408.956,31
7.200,00
500,00
500,00
8.200,00
3.000,00
3.336,00
700,00
7.036,00
1.800,00
500,00
2.300,00
8.654,08
1.111,80
255,00
400,00
200,00
10.620,88
1.370,23
1.370,23
4.600,00
1.500,00
6.100,00
450,00
100,00
550,00
1.000,00
1.000,00

Realitzat

%

412.300,52 75%
7.152,00
379,03
630,91
8.161,94
2.904,00
3.430,35
529,58
6.863,93
1.805,49
357,14
2.162,63
9.090,31
1.090,00
231,77
318,15
145,55
10.875,78
1.382,62
1.382,62
4.156,49
1.586,59
5.743,08
597,70
115,16
712,86
896,70
896,70
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LOCALS
Subministrament per telefonia i Internet
Renovació de dominis Internet
Serveis informàtics
Actualització i manteniment pàgina web
Actualització i manteniment equips informàtics
Equips informàtics
Enviaments interns i missatgeria
Material oficina Barcelona
Material oficina Girona
Material oficina Lleida
Material oficina Camp de Tarragona
Material oficina Terres de l'Ebre
Material d'oficina
Impremta Barcelona
Impremta Girona
Impremta Lleida
Impremta Camp de Tarragona
Impremta Terres de l'Ebre
Impremta/Fotocòpies
Material neteja Barcelona
Material neteja Girona
Material de neteja
Correus Barcelona
Correus Girona
Correus Lleida
Correus Camp de Tarragona
Correus Terres de l'Ebre
Servei de correus
Comissions bancàries per compte corrent i altres
Serveis bancaris (TPV-Infobanc)
Serveis bancaris
Protocol Barcelona
Protocol Girona
Protocol Lleida
Protocol Camp de Tarragona
Protocol Terres de l'Ebre
Protocol
Amortització acumulada - Dotació any en curs

37.177,11
6.400,00
580,00
5.500,00
300,00
500,00
800,00
100,00
700,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.100,00
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
700,00
100,00
30,00
130,00
2.000,00
250,00
150,00
150,00
100,00
2.650,00
7.000,00
750,00
7.750,00
400,00
50,00
50,00
50,00
50,00
600,00
26.500,00

36.799,54
6.292,50
508,11
5.534,47
217,80
217,80
922,08
61,45
983,53
455,50
50,90
506,40
154,75
5,25
160,00
4.720,61
72,36
29,45
63,21
50,82
4.936,45
5.545,23
268,50
5.813,73
509,31
44,29
21,29
23,83
118,92
717,64
25.211,41
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EQUIPAMENT, DESPESES ORDINÀRIES I FUNGIBLES
Administratiu/iva (25h) TB
Director/a Equip Gerència (35,5h) XC
Tècnic/a (20h) MF
Administratiu/iva (20h) YG
Tècnic/a (20h) PG
Netejador/a (12h) EJ
Sotsdirector/a Equip Gerència (35,5h) ON
Administratiu/iva (6h) AG
Administratiu/iva (26,75h) SR
Tècnic/a (30h) ES
Administratiu/iva (6h) LB
Administratiu/iva (3h) PM
Tècnic/a (20h) AA
Auxiliar Informàtic (35,5h) OZ
Sous personal
Administratiu/iva (25h) TB
Director/a Equip Gerència (35,5h) XC
Tècnic/a (20h) MF
Administratiu/iva (20h) YG
Tècnic/a (20h) PG
Netejador/a (12h) EJ
Sotsdirector/a Equip Gerència (35,5h) ON
Administratiu/iva (6h) AG
Administratiu/iva (26,75h) SR
Tècnic/a (30h) ES
Administratiu/iva (6h) LB
Administratiu/iva (3h) PM
Tècnic/a (20h) AA
Auxiliar Informàtic (35,5h) OZ
Seguretat Social personal
Fons d'Acció Social
Assessoria laboral
Mútua laboral
Pla de formació
Despeses gerència
Despeses personal (dietes i desplaçaments)
Despeses govern entitat (desplaçaments i compensacions)
Assessoria comptable

52.810,00
16.070,41
41.723,40
14.757,54
12.174,43
14.757,54
5.485,24
35.607,55
3.652,28
16.200,01
22.136,32
3.652,28
1.827,23
14.757,54
24.150,83
226.952,60
5.319,29
12.662,12
4.980,75
3.761,83
4.980,75
1.833,25
11.002,93
1.208,84
5.005,73
7.471,13
1.208,84
604,64
4.980,75
7.462,65
72.483,51
2.299,04
3.700,00
1.287,44
800,00
250,00
300,00
3.500,00
2.800,00

50.882,04
15.354,65
42.129,86
15.168,24
12.907,26
14.706,95
5.444,37
35.511,32
3.006,55
15.639,39
29.467,67
3.709,75
1.634,64
15.835,31
24.427,69
234.943,65
4.772,39
13.088,95
4.692,74
3.984,55
4.567,89
1.823,36
11.129,69
935,16
5.039,26
8.478,37
1.176,92
494,04
4.760,42
7.634,01
72.577,75
2.299,04
2.983,75
1.291,29
800,00
29,85
193,13
2.287,20
2.667,60
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Auditoria
Reserva per a responsabilitats socials
Assegurança directius i administradors
GESTIÓ TÈCNICA I GOVERN DE L'ENTITAT

DESPESES PER ACTIVITAT COL·LEGIAL
Assessoria i despeses jurídiques
Atenció Personalitzada - Ocupabilitat
#sinergiaCRM
Atenció col·legial
Càpsules d'Educació Social
Sèniors del CEESC
Projectes NIU i altres innovadors
Consultoria experta
Exposicions Seus
Concurs de Contes Drets Infants
Actes Dia de l'Educació Social #DiaES
Actes 20è Aniversari
Projectes i programes propis
Premi Joaquim Grau
Posem en Joc l'Educador
Jornades Mediació Tarragona
Jornada Drets Humans / Professions Socials
Jornada Professió / Formació
Jornades Interuniversitàries ES i Escola
Projectes i programes en coorganitzazió
Assegurança activitats
Col·laboracions en iniciatives de tercers
Docents
Formació
RC Individuals
Assegurances Responsabilitat Civil
Més Opcions
Partipació en cooperativa de serveis
SERVEIS
Activitat col·lectius professionals
Activitat territorial
Promoció participació en Congrés Internacional
Cooperació
Processos partipatius

2.900,00
1.000,00
696,61
318.969,20

149.842,03
11.260,00
3.600,00
3.630,00
18.490,00
400,00
200,00
1.000,00
10.000,00
500,00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
25.100,00
8.600,00
300,00
300,00
200,00
400,00
300,00
10.100,00
380,00
300,00
12.000,00
12.000,00
14.000,00
14.000,00
3.100,00
3.100,00
83.470,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
4.598,07
1.500,00

2.849,07
1.000,00
696,61
324.618,94

117.690,34 22%
7.260,00
4.140,00
3.630,00
15.030,00
128,40
154,17
800,97
7.280,83
1.174,50
14,54
9.646,20
19.199,61
7.029,81
300,00
298,00
549,82
8.177,63
494,58
90,00
6.185,80
6.185,80
10.456,36
10.456,36
2.925,78
2.925,78
62.559,76
335,56
400,00
4.598,07
-
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PARTICIPACIÓ
Quota anual TIAC
Quota anual Intercol·legial
Desplaçaments representació institucional
Relacions nacionals
Quota anual CGCEES
Relacions estatals
RELACIONS
Full Informatiu
Quaderns d'Educació Social
Digitalització Quaderns
Material promocional CEESC
COMUNICACIÓ

DESPESES IMPAGATS I IMPREVISTOS
Previsió quotes impagades
Càpsula Lleida 2016
Lloguers
Enviaments 2016
Fons formació vaga general
Devolució quotes
Premis RetinES
Cepsa card
Imprevistos

TOTAL DESPESES

11.598,07
400,00
516,00
1.200,00
2.116,00
17.800,00
17.800,00
19.916,00
16.000,00
16.000,00
857,96
2.000,00
34.857,96

5.333,63
400,00
516,00
1.797,57
2.713,57
17.713,30
17.713,30
20.426,87
12.228,88
16.572,50
290,40
278,30
29.370,08

15.420,00

18.054,33

12.000,00

14.832,61
7,26
14,25
1.019,51
786,96
391,74
900,00
102,00
3.221,72

3.420,00

574.218,34

3%

548.045,19 100%
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INGRESSOS 2017
Concepte

Pressupost

Realitzat %

INGRESSOS GENERALS

466.807,03

473.431,70 82%

Barcelona
Lleida
Girona
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Sol·licituds d'inscripció
Barcelona
Lleida
Girona
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Fora de Catalunya
Quotes col·legials
Barcelona
Lleida
Girona
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Fora de Catalunya
Quotes col·legials reduïdes
Barcelona
Lleida
Girona
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Fora de Catalunya
Quotes Sèniors
Quotes Amics del CEESC
Previsió retorn quotes

4.440,00
230,00
360,00
360,00
240,00
5.630,00
338.296,65
28.528,41
39.894,63
27.580,21
10.960,00
5.493,33
450.753,23
2.281,22
91,00
325,00
160,33
65,00
83,00
3.005,55
198,75
15,00
19,50
30,00
30,00
15,00
308,25
110,00
7.000,00

4.320,00
480,00
240,00
280,00
40,00
5.360,00
333.957,06
28.201,76
39.868,18
27.306,68
11.405,22
5.231,42
445.970,32
1.973,20
50,32
262,80
130,87
32,96
68,27
2.518,42
214,85
16,80
33,25
50,05
33,25
16,80
365,00
100,84
19.117,12
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INGRESSOS PER ACTIVITAT COL·LEGIAL

60.600,00

Convenis amb altres col·legis de l'Estat
Diputació de Barcelona
CGCEES
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies. Gencat
Altres convenis
Convenis per activitat ordinària
Premi Joaquim Grau (DGAIA, Aj. L'Hospitalet)
Banc de Sabadell
Altres subvencions
Subvencions i patrocinis per projectes
Altres contractes
Contractes de serveis
Espais de representació i consultoria
Ingressos per representació i consultoria

500,00
18.000,00
1.100,00
26.800,00
1.500,00
47.900,00
7.000,00
3.000,00
1.500,00
11.500,00
1.000,00
1.000,00
200,00
200,00

INGRESSOS PER SERVEIS COL·LEGIALS

40.450,00

58.854,63 10%
830,00
20.000,00
1.303,00
25.400,00
196,24
47.729,24
7.000,00
3.000,00
1.000,00
11.000,00
125,39
125,39

38.121,69 7%

Publicacions
Publicacions (altres)
Publicacions
Inscripcions
Formació a tercers
Formació
Programa Cruïlles
Altres cessions d'espais
Cessió d'espais
Gestió documental a persones col·legiades de baixa
Certificacions
Quotes o inscripcions a altres
Altres serveis

14.000,00
14.000,00
14.000,00
3.000,00
17.000,00
8.700,00
500,00
9.200,00
150,00
150,00
100,00
100,00

13.584,00
65,00
13.649,00
7.409,50
8.810,00
16.219,50
7.368,19
600,00
7.968,19
275,00
275,00
10,00
10,00

ALTRES INGRESSOS

6.361,31

5103,01

200,00
200,00
200,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00

56,27
56,27
301,00
1.390,12
1.390,12

Interessos comptes
Ingressos financers
Recobrament de rebuts retornats
Full Informatiu
Altres eines
Publicitat

1%

MEMÒRIA CEESC 2017 // 68

4.INFORME DE RESULTATS
SOP
FAS 2016
Cooperació 2016
Model organitzatiu
Altres ingressos

2.961,31

TOTAL INGRESSOS

574.218,34

40,00
2.326,08
0,31
989,23
3.355,62

575511,03 100%

BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU
IMMOBILITZAT
Immobilitzacions immaterials
APLICACIONS INFORMÀTIQUES
AMORTIZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL
Immobilitzacions materials
CONSTRUCCIONS
MAQUINÀRIA
MOBILIARI
ALTRE IMMOBILIZAT MATERIAL
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILIZTAT MATERIAL
Immobilitzacions financeres
INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS
ACTIU CIRCULANT
Deutors
DEUTORS
HISENDA PÚBLICA DEUDOR
IRPF PER A LLOGUER DE SALES
Inversions financers temporals
DIPÒSIT CONSTITUÏTS A CURT TERMINI
Tresoreria
CAIXA EFECTIU
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT A LA VISTA
Ajustos per periodificació
DESPESES ANTICIPADES

526.735,19
84,93
3.016,71
-2.931,78
526.050,26
868.486,90
28.144,24
32.411,59
18.038,33
43.885,18
-464.915,98
600,00
600,00
325.648,65
27.003,36
24.466,62
1.226,12
1.310,62
210,52
210,52
295.705,71
837,33
294.868,38
2.729,06
2.729,06
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TOTAL ACTIU

852.383,84
PASSIU

FONS PROPIS
Capital subscrit
Capital social
Resultat exercici anterior
Romanent
Pèrdues i guanys
Pèrdues i guanys
PROVISIÓ PER RISCOS I DESPESES
Provisió per responsabilitats
CREDITORS A LLARG TERMINI
Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
CREDITORS A CURT TERMINI
Creditors per prestació de servei
Remuneracions pendents de pagament
Hisenda pública creditora per conceptes fiscals
Organismes de la seguretat social creditora
Ingressos anticipats
Provisió per altres operacions de tràfic
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit
Deutes a curt termini
Partides pendents d'aplicació

TOTAL PASSIU

526.204,20
464.558,46
464.558,46
34.179,90
34.179,90
27.465,84
27.465,84
3.426,34
3.426,34
24.874,68
24.874,68
297.878,62
15.225,63
11.759,43
14.442,37
7.145,14
220.980,00
21.065,54
6.643,05
840,00
-222,54

852.383,84
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5.AGRAÏMENTS
PERSONES I ENTITATS COL·LABORADORES
COL·LECTIUS PROFESSIONALS
Alba Juncosa Ciurana, Albert Tribó, Amalia Bartolini, Ana Jové Aguilar, Andrés Calzada,
Àngels Bros Menéndez, Anna Janer, Anna Cano, Anna Pineda, Antoni Pallarès Piqué, Antoni
Cortiñas, Antonio Alcántara, Antonio Gutiérrez, Assumpció Costals Puig, Beatriu Caparrós,
Beatriz Jodar, Blanca Barredo, Carme Panchón, Carla Alís, Carles Vila, Carlos SánchezValverde, Carme Aragall, Carme Beà, Carme Ruiz, Carmen Redondo, Carol Sallent, Cecilia
Carrasco, César Hergueta, Chema Santiago, Cibel Suárez, Clara Clapés, Clara Martínez,
Clara N:, Cloti Bracamonte, Cristina Marin, Cristina Curto, Cristina Garcia, David Homedes,
David Roman, David Vázquez, Dolors Garcia, Edgar Fernández, Eduardo Cano, Elena Cobler
Martínez, Elena Enseñat López, Elena Marquez, Eli Arpal, Elisabet Moreras Costa, Emma de
la Haba, Esmeralda Romero, Estefania Aragüas, Esteve Torregrossa, Eugenia Montes,
Eulàlia López, Eva Pérez i Jaen, Fatima Morancho, Ferran M:, Fidel Prellezo, Fina Trullàs,
Francesc Reina, Francesca Ferrari, Frederic Estrada, Gemma Sambola, Gisela López, Glòria
Ferrer, Guillem Jara, Helena B S, Herman Fernández Ventura, Imma Jeremíes, Ines
Fontanals, Inma Viudes, Inma Roura Palay, Irene Berenguer Segura, Irene Fontanals, Isabel
Bujalance, Isabel Esteve Sánchez, Isabel Maestre, Jennifer Tudury Tornos, Jessica Segovia,
Joan García, Joan Marc, Joan Muntané, Joan Naharro, Joana Busquets, Jordi Martínez
Busom, Jordi Muñoz, Jordi Pros, Jordi Sabater, Jorge Moreno Aguila, Jose Jiménez, Josep
Gázquez Cuenca, Juanjo Vernet , Karim Bennaser Lamaarri, Laia González, Laia Niubo, Lali
Arus, Laura Aubeso, Laura Ester Jarque Julian, Laura Monte Ruiz, Laura Sola Quintana, Lídia
Puigvert, Llibertat León Domingo, Lluis Font, Lluis Vila, Loli Rodríguez, Lourdes López
Ortolà, Lourdes Riba Castells, Maite Expósito, Manel Ponsa, Manel Roda, Manolo Cortes,
Manuela Gil Gordillo, Marcel Sendra Bres, Margarita, Mari Carmen Jiménez, Maria Maeso,
Maria Prat, Maria Ruiz Molins, Maria Sanmartí, Maria Serra, Maribel B:, Maribel Checa
Puértolas, Marina Martínez, Marta Canal, Marta Muntané, Marta Prats Humbert, Meritxell
Carbó Talavera, Meritxell Garrido Costa, Meritxell Martorell, Miquel Alís, Miquel Rubio,
Mireia, Mireia Guitart Valerio, Mireia Latorre, Mireia Subiela, Montse Reixach, Montserrat
Freixa, Montserrat Panareda, Montserrat Sanchez, Muguet Figuerola Alsina, Nil Itxart Alba,
Nina Sabaté Sans, Núria Garrido Perez, Núria Guasch Coll, Nuria Herrosa Vázquez, Núria
Llopis Roca, Oscar Negredo, Pati Rodriguez Viñas, Paula Ruscalleda de Sanz, Pedro
Gonzales, Pep Otin, Pep Plana, Pep Puig, Pep Roig, Pepi Borràs, Pere Mazarico, Pilar
Fontanet, Quico Manyós, Quima Sugranyes, Ramon Masip Garcia, Regina Gairal Casadó,
Regina Giral, Remei Fabregat, Remei Fuguet, Robert Moral, Roberto N:, Roberto Pescador,
Roger Fe Espín, Rosa Corominas, Rosa L:, Rosa M. Canela Balsebre, Rosa Pino, Ruben
Fornos, Sagui Palomino, Sandra López Gil, Sandra Zamora Jerez, Santi Ruiz De Loizaga
Godia , Sergi Amat, Silvia Gonzalez, Sole Ferrer, Toni Rubio, Úrsula Gadpen, Verónica Beas,
Vicky Blanco, Víctor Pavia, Xavi Campos, Xavi Franch, Xavier Manero i Yago Magallaes.
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REPRESENTANTS DEL CEESC
Adolf Martínez Primo, Andreu Pelàez, Anna Vilanova, Ariadna Jara Corcoles, Beatriz Jodar,
Carlos Sánchez-Valverde, Carme Ruiz, Charo Quero, David Roman, David Ventura, Dolors
Sanchez Peñalbert, Eduardo Cano, Erika Sanabria, Esther Nieto Ortiz , Esteve Ollé, Eva
Sasot, Francesca Ferrari, Gabriel Ndjoli, Imma Jeremias, Irene Andrés, Joan Dueñas, Joan
Gerard Sánchez, Joan Muntané, Jordi Casanovas, Jordi Iglesias, Jorge Moreno, José Miguel
Leo, Juanjo Vernet, Laia González Prádanos, Laia Mollón, Lluc Flotats Sala, Lluís Vila, Lola
Lacuna, Maite Mauricio, Manel Gassó, Manolo Cortés, Margarida Sola, Maria Prat López,
Maria Rosa Monreal, Marta Fité, Marta Garreta Giner, Marti Moliné, Meri Raurich, Míriem
Solsona, Olga Morencia, Paco Gea, Pep Roig Miret, Pep Vallès, Pepi Borràs, Pepín de la
Rosa, Quico Mañós, Quim Ortilles, Rafel López, Representant de FICAT, Ricard Fernández,
Rosa González, Rossend Vinyes, Rubèn Fornós, Toni Rubio Nicás, Xavi Campos, Xavi Franch
i Xavi Puig.

SÈNIORS
Francesc Xavier Brú, Francesca Ferrari, Imma Jeremias, Jordi Casanovas, Joseba Jokin,
Juanje Guerrero, Julio Martínez, Marilen Herrero, Mercè Òdena, Montserrat Panareda,
Pepi Borràs i Roser Morató.

CÀPSULES D’EDUCACIÓ SOCIAL
Abel Huete, Adolf Quetcuti Ferre, Anna Forés, Anna Hurtós, Ariadna Gomà, Ascensión
Moreno, Carmina Puig Cruells, Cosette Franco Muñoz, Daniel Juliá, Elena Díez Villagrasa,
Esther Sánchez Raja, Eugènia Salvador, Fina Trullàs, Francesc Xavier Brú i Beà, Isabel
Alonso, Jordi Iglesias i Mateo, Jorge Barudy, Maria Correa, María Honrubia Pérez, Marina
Nadal, Marino de la Cruz, Marta Barenys, Mercè Juan, Mireia Latorre Minguell, Míriem
Solsona, Montse Lòpez, Natalia García, Patricia Pastrana, Ricard Fernández Pascual i Roca
Bargalló.
AHEAD – Associació d'Educadores i Educadors en Drets Humans, Associació Lectura Fàcil,
Associació Dret a Morir Dignament (DMD), Associació NUS Teatre, Associació Colors de
Ponent, Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida Hospice.cat, Associació A21,
Esclavitud XXI, Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD).

COMITÈ D’ÈTICA
Araceli Lázaro Aparicio, Jesús Vilar Martín, Joan Dueñas Ferrándiz, Joan Muntané Seuba,
Maite Mauricio Jareño, Ònia Navarro Cano i Rossend Viñes.
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COL·LABORACIONS A REVISTES I EINES DE COMUNICACIÓ
Anna Domènech, Anna Forés, Anna Garcia Sanahuja, Ariadna Gomà Bergadà, Begoña
Escribano, Carme Romera, Charo Quero, Daniel Abad Montenegro, Diosdado Toledano,
Esther Subias, Isabel Maestre, Jordi Casanovas, Jordi Martínez Busom, Maria Solé Lucea,
Marisol Zuil Escobar, Marta Pedret Sitjà, Mercè Òdena, Miquel Rubio, Nina Capacete,
Norma Pedemonte i Rubió, Núria Ferrer, Ònia Navarro , Pau Vicién Faure, Pep Vallés, Quico
Mañós, Rosa Domínguez, Rosa María Moratonas, Sera Sánchez, Susanna Giménez, Teresa
M. Pitarch i Vanessa Lopez.
Associació Dret a Morir Dignament, Associació Lectura Fàcil, Consorci per a la
Normalització Lingüística, Equip EIPEA, FICAT i Institut Català de les Dones.

CARNAVAL DE BLOGS
Antonio Alcántara, Carles Monclús, Carlos Alejandro Campos Urrutia, Carlos SánchezValverde, Carmen Carrión, Clara Beltrán Fombuena, Educablog, Fernando Fantova, Javier
Paniagua, Jordi Sabater, Juan F. Berenguer Martínez, Laura Vilaboy, María Burillo López,
Miguel Ángel Pulido, Mirella Palenzuela, Montserrat Sánchez, Noelia Rodríguez, Oscar
Barril, Oscar Martínez, Pablo García, Pep Vallés i Samuel Núñez Pestaña.

CONVOCATÒRIES
Anna Montes Vallecillos, Arantxa Perales Echevarria, Charo Quero, Ester Duarri Amills, Eva
Madurga García, Gem Bernadó, Joan Segarra, Judit Farell Batallé, Laia Grabulosa, Lola
Renau, Marta Fortant Riera, Miquel Rubio, Montserrat Panareda, Núria Isanda, Pep Plana
Farré, Regina Gairal i Rossend Viñes.
Asil Nicolás Font, El Botó Màgic, El Parlante, Escola Collasso i Gil, Feina amb Cor de Càritas
Diocesana, Fundació Pere Tarrés, , Projecte CREC, Projecte Encaix, Projecte Passwork,
Proyecto IMAGO, Teleduca i Vides diverses.

DICTAMEN SERVEIS SOCIALS
Alfonso Palencia, Anna Vilanova, Begoña Escribano, Charo Quero, Chesco Ruiz, Conxa
Zapata, David López, Eva Mirete, Francisco Caballero, Gemma Molera, Helena Gandia,
Imma Jiménez, Inma Moyano, Irene Granados, Joan Gerard Sánchez, Judit Puig, Laia
Mollon, Lola Lacuna, Majosé Malvárez, Mar Abad, Maria Rosa Monreal, Marina Andreu,
Marta Fité, Mónica Merayo, Montse Lamo, Montse Ten, Noemi Amat, Núria Ferrer, Núria
Miranda, Olga Giner, Rafael López, Raúl Navarro, Rebeca López, Roger Barrachina, Roger
Brufau, Roser Surià, Sara Gallés, Silvia Abad i Teresa Planas.
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PREMI INTERNACIONAL EN EDUCACIÓ SOCIAL JOAQUIM GRAU I FUSTER
Aïda Muñoz, Araceli Lázaro, Joan Muntané, José Luis Ariño, Marta Fité, Mercè Juan, Natàlia
Gómez, Ramona Ribes i Roger Barrachina.
Hoquei ciutat, Princesas guerreres i Taller de teatre a l’Institut Europa.

3R CONGRÉS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Anna Vilanova, Ester Nieto Ortiz, Joan Gerard Sánchez, Laia Mollón, Lola Lacuna, Maria
Rosa Monreal, Marta Fité i Marti Moliné.
Associació Down Lleida, Associació
Desenvolupament).

Unicorn

i

Fundació

PROIDE

(Promoció

i

ALTRES ACTIVITATS
Anna Minguella González, Araceli Lázaro, Begoña Román, Carles Vila Mumbrú, Cleofé
Campuzano, David Bernal, Eduardo Elosegui, Elisabeth Arpal Salvador, Francesca Ferrari
Rebull, Imma Pérez, Jaume Aguilar, Jesús Vilar, Joan Mayoral., Laia González, Laura Piñol
Coll, Laura Sánchez, Mª Jesús Larios, Maria Prat López, Mercè Sanchís, Miquel Castillo,
Miquel Rubio, Mireia Latorre Minguell, Mireia Lluís, Mónica Gijón, Núria Giner, Òscar
Martínez Ciuró, Óscar Negredo i Sandra Girbés.
Aliança contra la Pobresa Energètica, CEIP Tanit de Santa Coloma de Gramenet, Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica, Observatori DESC, ONG de Veí a Veí del barri de Sant Antoni i
Plataforma Borsí per al Barri.

ACTES DEL 20È ANIVERSARI
DEBATS TERRITORIALS
Adrián Pulpillo, Antonio Alcántara, Asier Félix, Carmen Carrión, David Roman, Eduard Viver
Bernado, Ferran Castellarnau, Íñigo Rodríguez, Javier Paniagua, Jordi Planella, Jordi Solé,
José Luís González, Lola Renau, Mª José Domínguez, Maria Paczkowski, Maria Rosa
Monreal, Marta Prats, Noelia Muñoz, Núria Llopis, Núria Planella, Óscar Barril, Óscar
Martínez, Óscar Martínez Ciuró, Pablo Garcia, Pep Vallès, Raúl Luceño, Ricard Fernández,
Roser Sanjuan, Samuel Núñez, Sera Sánchez i Urània Estarlich.
Art Social, Art&Coop, Associació Entramat i La caseta de l'òliba
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GRAN GALA DE L’EDUCACIÓ SOCIAL
Dídac Soler, Fran Rojas, Mercè Juan, Ònia Navarro i Xavi Campos.
ARTransforma, Aúpa, Bambú cia, Basketbeat, Begoña Escribano, Cor Apropa i Cor Dona
Gospel, Danscapacitats, El Botó Màgic, Empallassa't, Grup de Teatre Andana, Laboratori
Escènic Pere Tarrés, Lo Petit Comitè, Planeta Impro i Roger Fe.

FEM VISIBLE L ’EDUCACIÓ SOCIAL A LA VIQUIPÈDIA
AcPpJ, Amical Wikimedia, Biblioteca de Roquetes, Biblioteques de Barcelona, CASC_CAT,
DIXIT i Espai Jove Kesse.

UNIVERSITATS
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona,
Universitat de Lleida, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universitat Oberta de
Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili,
Universitat de Vic.
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