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PROPOSTA D’ACTA de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi 

d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 

de 18 de març de 2022 

 
DIA: 18 de març, divendres. 

HORA: 16.30 h en primera convocatòria, 17.00 h 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 17 de 

desembre de 2021. 

1.2. Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2021. 

1.3. Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2021. 

2. Informacions: 

2.1. Presentació de la nova Junta de Govern del CEESC. 

-- 

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-la virtualment i 

declara iniciada l’Assemblea en segona convocatòria.  

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

votacions a mà alçada, hi ha preparat un formulari únic a través del qual es 

podran votar tots els punts. 

S’acorda fer les votacions a mà alçada. 

1. Temes ordinaris: 

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

17 desembre de 2021. 

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

es va celebrar l’17 de desembre de 2021, es van presentar i aprovar el pla de 

treball, les quotes col·legials i el pressupost per al 2022 i pregunta si algú vol fer 

alguna aportació a la proposta de redactat de l’acta.  
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Sense cap proposta de modificació de redactat es passa a votació: 

Vots a favor: 28 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

1.2. Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2021. 

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

Memòria d’activitats del CEESC 2021  

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 2.868 membres (2.797 persones col·legiades i 71 

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

portem tres anys en què s’ha produït un lleuger descens. Al 2021 vam tenir 244 

altes i 259 baixes de persones col·legiades. En el perfil dels membres, observem 

encara la feminització de la professió, i en aquests moments en la distribució 

per gènere de les persones col·legiades, el 71,91% són dones i el 28,1%, homes. 

Es manté aproximada la distribució territorial. 

Enguany el Col·legi ha celebrat el seu 25è aniversari i s’han dut a terme diverses 

accions i activitats, que les vam fer coincidir amb el Dia de l'Educació Social.  

Es fa un ràpid repàs a les activitats fetes dins del marc del 25è aniversari. 

Línia del temps. Una eina permanent de recollida de les fites de la professió i 

la història del CEESC. 

Les veus de l'Educació Social. Vam recollir les opinions de les persones que 

han tingut alguna responsabilitat política en la història del CEESC i en els 

moviments associatius previs per tal de saber on els agradaria que fos la 

professió d'aquí a 25 anys més. 

El dia 2 d’octubre vam il·luminar de blau les façanes dels ajuntaments. Vam 

demanar als ajuntaments de les poblacions de Catalunya que il·luminessin de 

blau els edificis municipals per commemorar el Dia Internacional de 

l’Educació Social. Finalment, 29 municipis es van il·luminar de blau.  

Visita privada al Parlament de Catalunya. El novembre de 1996, el Parlament 

de Catalunya va aprovar la Llei de creació del CEESC. Amb motiu de la 

celebració del Dia de l’Educació Social vam tornar al Parlament i després de 

la visita, vam entregar a la presidenta el manifest del #DiaES. 

https://www.ceesc.cat/el-ceesc/25-aniversari-ceesc/1281-parlament-25-anys
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ColzES. Celebració del #DiaES. Aquest any vam plantejar una celebració 

diferent del Dia Internacional de l’Educació Social, vam fer un espai de 

trobada a la nau Bostik, amb presentacions d’iniciatives i projectes 

d’educadores i educadors socials, audiovisuals, música… i un dinar popular. 

Campanya audiovisual. Per presentar diferents aspectes de la realitat de la 

professió des de les veus dels seus protagonistes. 

Celebrem i Construïm Professió 2021. El nostre acte anual en què el CEESC i 

les universitats catalanes posen el focus al nou talent de la disciplina. L’acte 

serveix per conèixer, reconèixer i donar veu a l’alumnat amb millor 

expedient acadèmic i també a l’alumnat amb els Treballs de Fi de Grau 

d’Educació Social amb la nota més alta de Catalunya del curs anterior. 

Carnaval de Blogs. Novena edició d’aquest acte virtual en què els bloguers i 

blogueres de la professió ens donen el seu punt de vista sobre un tema 

concret.  

Presentació de l’InformeES 2020. Presentació de la tercera edició de 

l’Informe, que té l’objectiu d’actualitzar la lectura de la realitat de la professió 

a Catalunya i poder dibuixar l’evolució de la professió a través d’uns 

indicadors comparables. 

En relació amb el Pla de Treball del 2021, s’han assolit el 51% dels objectius 

previstos i continuem treballant en el 49% restant.  

En l’apartat Defensa dels interessos professionals de les col·legiades i col·legiats 

destaca en positiu l’objectiu de garantir la formació especialitzada i la generació 

de coneixement dels professionals de l’educació social, així com la vetlla pels 

espais professionals que es troben en retrocés pel que fa a volum d'educadores i 

educadors socials que hi treballen. 

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

l’augment del volum de professionals joves incorporats a la dinàmica del 

Col·legi i el foment del benestar i l’autocura dels i les professionals dins dels 

àmbits de treball. 

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

professional de l’educació social, destaca en positiu: 

El disseny d’estratègies de promoció del Col·legi entre el món universitari a 

través del col·lectiu docent i que ha estat un any molt intens pel que fa a la 

redacció d’informes i monogràfics sobre l’estat de la professió. 

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

seguir treballant en la promoció d’espais de reflexió, intercanvi i generació de 

propostes entre els professionals, professors universitaris i estudiants 

https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/1261-celebrem-diaes-2021
https://www.ceesc.cat/el-ceesc/25-aniversari-ceesc/1288-25-aniversari-ceesc-videos
https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/1260-celebrem-construim-2021
https://ceesc.blogspot.com/2021/10/carnaval-de-blogs-2021-mirant-cap-al.html
https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/1284-informes-2020
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d’Educació Social així com també en poder donar resposta a les diferents 

demandes d’informació sobre la realitat de la professió. 

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 2021 s’han dut a terme exitosament els diversos actes pensats per 

celebrar el 25è Aniversari de la creació del Col·legi. També es destaca 

positivament la devolució documental de les principals activitats. 

En aquest bloc també hi ha aspectes que cal seguir treballant com el fet de ser 

referents davant la societat sobre l’acció professional d’educadores i educadors 

socials i garantir el discurs professional en tot el seu espectre, tant des del punt 

de vista temàtic com territorial. 

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

Sense cap pregunta, en Rossend Viñes dona pas a la votació de la Memòria 

d’activitat de l’exercici de 2021, que queda de la manera següent: 

Vots a favor: 54 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

1.3. Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2021 

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 575.726,14€, i unes despeses de 568.213,27€; per tant, es presenten 

12.487,13€ 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 

aportacions i subvencions de les administracions. 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 s’ha reduït respecte als pressupostos i és 

aquí on cal seguir incidint per evitar que caigui. El CEESC ingressa també un 

7% per serveis col·legials, un 10% per activitat col·legial, i un 3% per altres 

conceptes.  
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Pel que fa a les despeses, el 75% són despeses generals (equip tècnic i govern: 

81,89%; locals: 6,75%, i equipament i despeses fungibles: 10,45%); un 22% es 

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

Es presenta una comparativa d’ingressos i despeses del 2017 al 2021 i les seves 

respectives gràfiques indicadores de l’evolució dels exercicis del 2008 al 2021. 

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 Pep Vallès pregunta si sabem si la davallada d’ingressos per subvencions es 

un tema generalitzat per a totes les entitats o si ens afecta només a nosaltres. 

Respon en Xavi Campos que es un tema que s’ha comentat a les reunions de 

gerents i ha afectat a totes les entitats d’igual manera 

Sense més preguntes es passa a la votació del Balanç i el Compte de resultats de 

2021:  

Vots a favor: 54 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 2 

2. Informacions: 

2.1. Presentació de la nova Junta de Govern del CEESC 

Pren la paraula la Maria Rosa Monreal per fer balanç dels anys en què ha ostentat 

el càrrec de presidenta (2015-2022) tant a nivell social, col·legial com de 

professió i agraeix als seus companys i companyes de Junta de Govern i a 

l'equip tècnic l'acompanyament rebut durant aquests anys; per acabar la seva 

intervenció desitja molta sort i encerts al nou equip que ara agafa el relleu i 

s’ofereix per acompanyar-los en tot el que calgui i dona la paraula a en Marc 

Queralt.  

A continuació, el president entrant, en Marc Queralt, es presenta formalment i 

explica que la nova Junta esta formada per 24 persones i que la gestació de la 

seva candidatura i la cerca d’una nova estructura de Junta es va iniciar gràcies a 

l’assemblea extraordinària en la qual es va posar en evidencia la manca de 

relleu aparent en la futura finalització de l’actual Junta sortint. Destaca que la 

Junta entrant és un equip molt nou, amb moltes persones que no han participat 

mai a la Junta de Govern del CEESC i que estan encara en procés de formació; 

només han pogut fer una trobada presencial per començar a organitzar-se.  

En Marc Queralt presenta la composició de la nova junta amb els noms de les 6 

persones de la comissió permanent i de les 18 vocalies. 
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En Marc Queralt agraeix a la Junta sortint la tasca feta i destaca que la Junta 

entrant té la intenció de "fer brillar" tota la feina que es fa al CEESC i que tot 

sovint queda amagada i que en un primer moment volen fer un diagnòstic per 

saber on estem. 

La Maite Mauricio i agraeix la tasca feta a la Junta sortint. Comenta que 

participar al Col·legi permet ampliar la mirada, tenir perspectiva de com 

evolucionen les coses i la possibilitat de compartir entre diferents generacions 

per adonar-nos que no ens han regalat res. Hi ha feina de moltes i de molts. Per 

això vol donar les gràcies al relleu i manifesta la voluntat de seguir estant. 

  3. Precs i preguntes 

Intervé en Txema Cabañas i manifesta les seves inquietuds en referencia a la línia 

difusa que hi ha a vegades al sector entre integradors i educadors socials i que 

s’ha fet palesa en alguns serveis en què s’ha trobat compartint idèntiques 

tasques amb aquesta altra figura professional. També comparteix els seus 

supòsits en relació amb què la motivació pels ens contractants pot ser 

l’avantatge econòmic que obtenen per les mateixes funcions i que això perjudica 

el nostre col·lectiu. 

En Pep Vallès explica que aquest és un gran tema, la regulació de les funcions 

dels diferents professionals que hi intervenen, i tot i que es pugui treballar des 

del Col·legi i des del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores 

Sociales, on n’hi ha una vocalia per treballar expressament aquests temes. que 

és feina de tots vetllar pel compliment de les funcions i encàrrecs de cada 

professional.  

L’Araceli Lázaro manifesta que estem atrapats en les definicions proteccionistes 

dels àmbits dels 70 i la necessitat d’ampliar i redefinir si realment ens creiem 

que som un dret amb caràcter universal de la ciutadania. Aporta el 

qüestionament que li sorgeix en relació amb si una nova Junta es l’oportunitat 

d’aportar una nova mirada conceptual per a la professió. 

Sense mes precs ni preguntes es dona per finalitzada l’Assemblea a les 18.30 h. 

 

 

Maria Rosa Monreal 

Presidenta del CEESC 

Rossend Viñes 

Secretari del CEESC 

 

Barcelona, 18 de març de 2022 
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ASSISTENTS 

1009 JOAN MUNTANÉ SEUBA 

1145 FRANCESCA FERRARI REBULL 

1158 XAVIER PUIG SANTULÀRIA 

1528 ROSARIO QUERO MIGUELES 

3829 REMEI FABREGAT FERNÁNDEZ 

3919 ROSSEND VIÑES LÓPEZ 

5819 OLGA GINER ARÀNDIGA 

6042 MONTSERRAT SÁNCHEZ AGUIRRE 

6227 MARIA ROSA MONREAL BEL 

6475 JOSÉ MA. CABAÑAS RAIGÓN 

7379 JORDI GARCIA BORRÀS 

7624 RUBÈN FORNÓS CASARES 

9030 DAMAS VIDAL CORTES 

9034 SANDRA LILIANA GALLARDO SALINAS 

9340 LAURA AUBESO SALES 

9744 CRISTINA BLASCO HERNÁNDEZ 

9806 ALBERT FONT TARRÉS 

10084 LOURDES RIBA CASTELLS 

10098 PAULO OUTEIRAL PÉREZ 

10140 LLUÍS VILA SAVALL 

10157 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

10285 MARC QUERALT LÓPEZ 

10331 NÚRIA MESALLES CAMÍ 

10345 ORIOL SAURA ROSICH 

10372 MARIA DE FÁTIMA CEVALLOS CORREA 

10591 PATRICIA QUILEZ VILLAGRAN 

10687 ÀNGELA ALONSO RAMÍREZ 

10755 IRINA ISERN ROIG 

10807 PATRICIA SARRIAS JAVIER 

10951 MIREIA BALLART COLLADO 

11065 CELIA GARCÍA MUÑOZ 

11096 JUAN EMILIO PEREZ COSTA 
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VOTS DELEGATS 

1240 JOSEPA BORRÀS PÀMIES 

10095 OSCAR MARTÍNEZ RIVERA 

10726 PATRICIA BERNADÓ LÓPEZ 

10409 MARIA FONTCALDA UBALDE PUYÓ 

1414 HELENA HOMEDES VILÀS 

8023 INÉS SOLÉ VERICAT 

971 JORDI BAIGET PIQUÉ 

1283 NÚRIA PALAU SENDRA 

14 CARLOS SÁNCHEZ-VALVERDE VISUS 

7622 JORDI IGLESIAS MATEO 

699 ISABEL BUJALANCE GÓMEZ 

9399 NÚRIA TORRES QUEROL 

10234 ANDREA CUELLO ADELL 

9258 ESTER IBÁÑEZ URETA 

10587 JUAN JOSÉ VERNET DIAGO 

2931 JOSÉ ANTONIO PLANA FARRÉ 

1650 ASSUMPCIÓ COSTALS PUIG 

7623 LÍDIA PUIGVERT VILERT 

3176 MA. CARME FRANCH RIUS 

10127 EULÀLIA LÓPEZ-MATEOS FERRARI 

1194 CÈLIA LÓPEZ CLOTET 

10041 XAVIER VILLAREJO RODRIGUEZ 

 


