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PROPOSTA d’acta de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi 

d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 

de 19 de març de 2021 

 
a les 16.30 hores en primera convocatòria 

17.00 hores en segona convocatòria 

Lloc: Convocatòria virtual 

 

Ordre del dia 
 

1. Temes ordinaris: 

1.1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 11 de 

desembre de 2020. 

1.2. Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2020. 

1.3. Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2020. 

2. Informacions: 

2.1. Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats. 

2.2. VIII Congreso Estatal de Educación Social. 

2.3. Presentació de la Candidatura del CEESC a la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona, en Rafel López Zaguirre. 

 

............................................................. 

Comença l’Assemblea a les 17.00h. 

............................................................. 

En Rossend Viñes, secretari del CEESC, dona la benvinguda als assistents i 

explica que per poder garantir les mesures de prevenció i facilitar la 

participació de totes les persones col·legiades, s’ha optat per fer l’Assemblea 

virtualment i la declara per iniciada en segona convocatòria.  

Per fer més àgil el tema de les votacions proposa als assistents acordar fer les 

votacions a mà alçada, i explica que de totes maneres per si algú sol·licita fer les 

votacions secretes, hi ha preparat un formulari únic a través del qual es podran 

votar tots els punts. 

S’acorda fer les votacions a mà alçada. 
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1. Temes ordinaris: 

1.1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, d’11 

desembre de 2020. 

En Rossend Viñes explica que en la darrera Assemblea Ordinària del CEESC, que 

es va celebrar l’11 de desembre de 2020, es van presentar i aprovar el Pla de 

Treball, les Quotes col·legials i el Pressupost del 2020 i pregunta si algú vol fer 

alguna aportació a la proposta de redactat de l’acta.  

Sense cap proposta de modificació de redactat es passa a votació. 

Vots a favor: 33 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

 

1.2. Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2020. 

En Rossend explica als assistents que en Xavi Campos, gerent, presentarà la 

Memòria d’activitats del CEESC 2020. 

Com en els darrers anys s’ha preparat un resum del més destacat per presentar 

a l’Assemblea; la memòria descriptiva s’adjunta com a documentació i comenta 

que si després de la presentació algú vol més informació sobre algun projecte 

concret, no hi haurà cap problema en facilitar-la.  

En Xavi Campos inicia la presentació de la memòria amb el número de membres 

del CEESC. Actualment som 2.890 membres (2.812 persones col·legiades i 78 

amics i amigues) i destaca que després de 3 anys de lleuger increment, ara 

portem dos anys en què s’ha produït un lleuger descens. Al 2020 vam tenir 189 

altes i 224 baixes de persones col·legiades. En el perfil dels membres, observem 

una feminització creixent, i en aquests moments en la distribució per gènere de 

les persones col·legiades, el 74,6% són dones i el 25.4% homes. Es manté la 

distribució territorial. 

Explica que l’any 2020 ha estat una any marcat per la COVID-19 que ha 

trastocat el Pla de treball del CEESC i la Memòria ho reflecteix amb la inclusió 

d’un apartat especial dedicat a tota la tasca feta en relació amb la COVID-19. 

La feina feta pel CEESC en relació amb situació que va provocar el decret 

d’estat d’alarma es pot organitzar en 4 blocs:  

Fer incidència política, per donar reconeixement de l’essencialitat de l’educació 

social, buscar la protecció dels professionals en el desenvolupament de la seva 

tasca i denunciar els importants dèficits estructurals.  

Servir d’altaveu i la reivindicació de la professió, des del Col·legi vam posar 

en marxa una Crida “Com et podem ajudar” per saber com els professionals 
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estaven vivint els moments de crisi i com podíem ajudar; en funció de les 

demandes que ens arribaven es donava una resposta des del CEESC o es 

derivava la consulta a serveis més especialitzats. També es va engegar la 

campanya “Som una professió indispensable” per fer sentir la veu dels 

professionals de l’educació social, visibilitzar com estàvem treballant davant la 

crisi i fer palès que som una professió indispensable. Vam animar a compartir a 

les xarxes socials una fotografia que mostrés la tasca que estaven fent els 

educadors i les educadores socials. Amb tota la informació recollida s’ha 

elaborat l’informe “L’Educació Social durant l’estat de l’alarma”. 

Arran de la crisi també va néixer l'EncapsuladES, un programa que, des del 

canal d'Instagram del CEESC, va connectar en directe amb educadores i 

educadors socials perquè ens expliquessin la seva feina diària. Un dels objectius 

d’aquest programa va ser apropar el dia a dia de les educadores i els educadors 

socials a tothom. 

Serveis específics. Durant l’estat d’alarma també es van posar en marxa 10 

nous serveis específics per donar resposta a les noves necessitats, També es va 

posar a disposició de tots els educadors, recursos i informació d’interès, obrint 

un nou apartat al web del CEESC amb recursos específics i adaptant les 

publicacions del Col·legi.  

Respecte del Pla de Treball del 2020, en general podem dir que s’ha assolit el 

60 % dels objectius previstos i que continuem treballant en el 40 %.  

La realitat del moment ha fet que alguns objectius del Pla de Treball no s’hagin 

pogut assolir, però ens vam adaptar per tal d’aconseguir-ne d’altres prioritaris 

ateses les circumstàncies.  

L’apartat Defensa dels interessos professionals de les col·legiades i col·legiats destaca 

en positiu: 

Que s’ha generat un espai específic d’acompanyament a educadores i 

educadors socials emprenedors i que s’ha vetllat pels espais professionals que 

es troben en retorcés pel que fa al volum d’educadores i educadors socials que 

hi treballen 

Dins d’aquesta finalitat, també hi ha aspectes que cal seguir treballant com la 

consolidació del Comitè de Defensa de la Professió com una fórmula de disseny 

d’estratègies tecnicopolítiques davant de situacions de preocupació col·lectiva i 

la creació d’un col·lectiu específic de persones col·legiades joves per a construir 

les estratègies professionals de futur. 

Dins dels objectius que ens havíem fixat per la promoció del reconeixement 

professional de l’educació social, destaca en positiu: 
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Que ha estat un any molt intens pel que fa a la redacció d’informes i 

monogràfics sobre l’estat de la professió i que s’ha pogut dibuixar una proposta 

actualitzada del paper de l’educació social en l’àmbit de l’educació reglada. 

De tota manera, per aconseguir tots els objectius marcats dins d’aquest bloc cal 

seguir treballant en establir l’estratègia comunicativa del CEESC i la gestió del 

fons de Cooperació que, donada la situació d’aquest any, es va acordar no fer 

pública la convocatòria d’Ajuts a Iniciatives Socials i repensar el projecte per a 

la Convocatòria del 2021. La proposta per al 2021 passa per un petit canvi de 

nom: Convocatòria d’Ajuts a Iniciatives Socials i Projectes Especials COVID-19. 

Pel que fa a l’eix de la comunicació del discurs institucional per tal que la ciutadania 

ens reconegui com a defensors dels seus drets, en Xavi Campos destaca en positiu que 

al llarg del 2020 hem estat referents davant de la societat sobre l’acció 

professional d’educadores i educadors socials. Gairebé s’han duplicat les 

aparicions en mitjans de comunicació: 87,5 % més d'aparicions que el 2018 

(premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals). Segueix, doncs, la pujada de la 

repercussió a premsa que es manté de fa uns anys. Aquest fet, en part s’ha 

facilitat pel volum de posicionaments formulats davant les situacions de la 

realitat social. 

En aquest bloc també hi ha aspectes que cal seguir treballant com augmentar les 

aportacions i els posicionaments davant els canvis socials que afecten el 

col·lectiu professional i la ciutadania i garantir que aquest discurs inclogui tot 

l’espectre temàtic de la professió i territorial. 

Un cop acabada la presentació del més destacat, s’obre el torn de preguntes.  

En Rafel López pregunta com s’ha organitzat l’equip tècnic durant aquest temps. 

S’explica que en un primer moment es va optar per tancar les seus del CEESC i 

facilitar el treball des de casa a tot l’equip tècnic. La seu del CEESC a Barcelona 

es van tornar a obrir parcialment partir del 29 de juny amb un horari especial, 

de matins de 9.30 a 14.00 h, de dilluns a dijous, i tardes de 15 a 19.00 h, 

de dimarts i dijous, amb un mínim de 2 treballadors per torn. A les seus a 

Tarragona i Lleida es va recuperar el treball presencial a finals de juny, mentre 

que a Terres de l’Ebre es va continuar amb el teletreball. A Barcelona, després 

de l’estiu es va recuperar l’horari complet d’atenció col·legial i es va dividir 

l’equip en dos grups per poder fer-ho. 

Per acabar explica que durant aquest temps s’han fet reunions setmanals de 

Junta i equip tècnic per anar adaptant les actuacions del Col·legi a la situació de 

cada moment. És un moment excepcional que encara no ha acabat i el Col·legi 

ha volgut treballar i continuarà treballant per estar al costat dels professionals 

de l’educació social. 
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La Maite Mauricio pregunta si amb la incorporació d’activitats en línia s’ha notat 

un augment de participació dels col·legiats i si ha sigut més facilitador per la 

participació als grups de treball i col·legiats del territori.  

Es respon que l’activitat als col·lectius professionals que en un primer moment 

va estar molt aturada i, de mica en mica, s’ha tornat a activar. Les activitats on-

line sí que han tingut un efecte territorial facilitador. També amb temes de 

representació territorial, en ser les reunions virtuals i no caldre desplaçaments, 

els representants del CEESC poden ser d’arreu del territori. 

En Xavi Campos respon que no ha augmentat la participació a les assemblees 

però sí a la resta de les activitats. 

La Maite Mauricio pregunta si es graven les assemblees, es respon que es graven 

però que no es fan públiques. 

La Maria Rosa dona pas a la votació de la Memòria d’activitat de l’exercici de 

2020. 

Vots a favor: 32 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

Abstenció: 1 

1.3. Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2020 

Pren la paraula en Joan Muntané, tresorer, per presentar el compte de resultats i 

el balanç anual. Com que es disposa de documentació exhaustiva, comenta que 

destacarà aquells elements més significatius, a banda de respondre les consultes 

que se li puguin adreçar. Comenta que està auditada i a disposició de qui la 

desitgi veure, i que en l’informe dels auditors d’aquest any no s’hi assenyala 

cap irregularitat.  

Apunta que el pressupost anual presentava un equilibri entre ingressos i 

despeses, però que finalment l’any es va tancar amb pèrdues. Hem tingut uns 

ingressos de 561.597,86 €, i unes despeses de 565.714,58 €; per tant, es presenten 

3.756,72 € en negatiu, que s’han assumit amb els fons propis del CEESC.  

A grans trets, a nivell d’ingressos n’hem tingut menys dels pressupostats en 

quotes i en activitat col·legial i serveis col·legials que no s’ha donat. A nivell de 

despeses generals, activitat col·legial i impagats, tot i que no s’ha gastat tot el 

pressupostat, no ha arribat a compensar el negatiu dels ingressos.  

En els ingressos, la partida de quotes representa el 80 % i es aquí on cal seguir 

incidint per evitar que caigui. El CEESC també ingressa un 8 % per serveis 

col·legials, un 8 % per activitat col·legial, i un 3 % per altres conceptes.  
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De les despeses, el 77 % són despeses generals (equip tècnic i govern: 80 %; 

locals: 9 %, i equipament i despeses fungibles: 11 %); un 20 % es destina a 

activitat col·legial i un 3 %, a altres. 

Hi havia preocupació per si la situació fos més complicada, però finalment la 

situació no ha estat excessivament diferent i els ingressos no han disminuït tant 

com es podia preveure.  

Es presenta una comparativa de les despeses i interessos 2008-2020. 

En Joan Muntané explica que el balanç de situació és un document comptable 

que reflecteix la situació patrimonial de l'entitat en un moment concret, és una 

foto a 31 de desembre. El balanç d’actius i passius del CEESC diu que som una 

entitat ben sanejada i que es pot assumir el negatiu d’aquest any.  

--- 

S’obre un torn de preguntes i qüestions.  

En Rafel López senyala que malgrat tot, aquest any els ingressos per sol·licituds 

d’inscripció han estat superiors a la previsió.  

En Xavi Campos respon que en el pressupost del 2020 s’havia estat molt prudent 

ja que hi havia un augment de quota, però que finalment no ha afectat amb les 

sol·licituds d’admissió al CEESC. 

Sense mes preguntes es passa a la votació.  

Vots a favor: 35 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

Abstenció: 0 

2. Informacions: 

2.1 Congrés Serveis Socials Bàsics i Especialitzats. 

La Laura Córdoba presenta el Congrés, que tindrà lloc els dies 16 i 17 de setembre 

de 2021. Encara hi ha incertesa pel que fa al format. Si és presencial es farà a 

l'Auditori de Girona. 

El conferenciant que inaugurarà el Congrés serà Amador Fernández Savater, 

filòsof i el tancament anirà a càrrec d'Estrella Montolío Duran, que entrellaçarà 

els conceptes que hagin anat sortit a les taules al voltant dels 4 eixos. 

Explica que la data límit de presentació de comunicacions i pòsters és el 6 de 

maig de 2021 i anima als participants a consultar la web del Congrés on es 

poden veure les bases de presentació. 
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2.2 VIII Congreso Estatal de Educación Social. 

En Carlos Sánchez-Valverde presenta les novetats al voltant del 8º Congreso de 

Educación Social, que es va haver d'ajornar a causa de la pandèmia. Hi ha hagut 

molts canvis tant a nivell d’organització com de lloc de realització. Finalment es 

farà del 20 al 25 de setembre de 2021 i tindrà un format híbrid, tot i que està 

previst, si les condicions ho permeten, un format presencial. 

Anuncia que ja es pot consultar el programa provisional. I aquesta setmana 

s’han obert les inscripcions. La data límit de presentació de comunicacions és el 

15 d’abril de 2021.  

2.3 Presentació de la Candidatura del CEESC a la Sindicatura de 

Greuges de Barcelona, en Rafel López Zaguirre. 

La Maria Rosa Monreal presenta la Candidatura del CEESC a la Sindicatura de 

Greuges de Barcelona d'en Rafel López Zaguirre per al període 2021-2026. 

Explica que des del CEESC pensem que des del món de l'acció social és molt el 

que podem aportar a la Sindicatura de Greuges de Barcelona i és per això que 

creiem que en Rafel, educador social, amb un coneixement profund del conjunt 

de l'acció socioeducativa i sociocultural així com de les responsabilitats 

públiques en un Ajuntament, és la persona idònia per presentar-se al càrrec. El 

perfil d'en Rafel aporta una mirada nova, i l'entenem com una oportunitat de 

reafirmació del contingut democràtic de la institució.  

Comenta que diferents entitats de la ciutat han presentat candidats i candidates. 

Ara està obert un procés de suport ciutadà on es difondran les candidatures i es 

promourà la participació ciutadana. 

Hem creat un espai web propi per a la presentació de la candidatura on hi 

trobareu el perfil del Rafel, l'ideari i els principis inspiradors de la candidatura. 

Així mateix trobareu informació al voltant del procés i del calendari. De 

moment, estem recollint adhesions per donar suport a la candidatura, abans 

que s’obri el període de votació, el 19 d’abril.  

3. Precs i preguntes 

En Rossend Viñes demana si alguna persona té algun prec o pregunta.  

En Jordi Baiget fa una reflexió sobre la comunicació del CEESC i la visibilitat del 

Col·legi, com a un punt a seguir treballant. 

La Maria Rosa respon que és un tema que s’està treballant de fa anys i que s’està 

fent un Pla de Comunicació del Col·legi. Agraeix la reflexió d’en Jordi perquè 

ens pot ajudar a seguir millorant i li demana que ens faci arribar propostes, si en 

té. 

https://congresoeducacionsocial.org/8congreso/programa/
https://congresoeducacionsocial.org/8congreso/inscripcion/
https://congresoeducacionsocial.org/8congreso/contribuciones/
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En Xavi Puig fa una reflexió sobre la dificultat de trobar recursos i mans per a 

treballar. Els col·legis i el Consejo estan sostinguts per molt treball voluntari i en 

aquests moments la participació és baixa i això es nota.  

En Rafel López fa la reflexió que per tenir visibilitat també és important ocupar 

càrrecs de responsabilitat, la manera de fer dels educadores i educadors socials 

també fa present la professió.  

La Maria Rosa tanca l’Assemblea agraint la participació dels assistents.  
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ASSISTENTS 

JORDI BAIGET PIQUÉ 

LAURA CÓRDOBA DEL AGUILA 

MANUEL CORTÉS PINTO 

REMEI FABREGAT FERNÁNDEZ 

FRANCESCA FERRARI REBULL 

RAFEL LÓPEZ ZAGUIRRE 

MAITE MAURICIO JAREÑO 

MARIA ROSA MONREAL BEL 

JOAN MUNTANÉ SEUBA 

PAULO OUTEIRAL PÉREZ 

NÚRIA PALAU SENDRA 

FIDEL PRELLEZO GARCÍA 

XAVIER PUIG SANTULÀRIA 

ROSARIO QUERO MIGUELES 

NOÈLIA REDÓ MORATO 

CARLOS SÁNCHEZ-VALVERDE VISUS 

MÍRIEM SOLSONA POBES 

SÍLVIA VILA NAVARRA 

LLUÍS VILA SAVALL 

ROSSEND VIÑES LÓPEZ 

 

VOTS DELEGATS 

LAURA AUBESO SALES 

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ AGUADO 

MA. CARME FRANCH RIUS 

SANDRA LILIANA GALLARDO SALINAS 

HELENA HOMEDES VILÀS 

MERCÈ JUAN RODRÍGUEZ 

EULÀLIA LÓPEZ-MATEOS FERRARI 

OSCAR MARTÍNEZ RIVERA 

CLAUDIO MARTORELL ROIG 

ANA MORENO BERENGUÉ 

CARME PANCHÓN IGLESIAS 

GEMMA SAMBOLA MAÑÉ 

INÉS SOLÉ VERICAT 

JOSEP VALLÉS HERRERO 

CARMEN JOSÉ VILLARREAL REDÓN 

 


