RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA CEESC 2021
D’AJUTS A INICIATIVES SOCIALS I PROJECTES ESPECIALS COVID-19

Resolució del Comitè Avaluador sobre la Convocatòria
_____________________________________________________________________________________
Després de que al 2020 es posposés la convocatòria, la vuitena edició tornava aquest 2021 de
manera especial, obrint una línia per a projectes que tenen en compte els col·lectius
especialment afectats per la crisi de la COVID-19. I les aportacions del 2020 i 2021 s'han unificat,
comptant amb 9.812,40€ repartits en les dues línies. Una altra novetat d’aquesta edició, era que
només podien presentar-s’hi educadores o educadors socials col·legiats al CEESC, així com
col·lectius, empreses d’economia social, fundacions i associacions privades sense afany de lucre
que tinguin més d’una persona col·legiada dins dels seus òrgans de govern.
Fins al 15 de juliol de 2021, data final marcada per a poder optar a les ajudes, s’hi van presentar
3 projectes. Primer de tot, doncs, volem donar les gràcies a les organitzacions que heu
participat i a l’esforç en el redactat i la presentació dels projectes.
Dels tres projectes presentats, dos s’han referenciat a la crisi o a l’augment de les desigualtats
sobre el col·lectiu o comunitat a que atenen i acompanyen, derivades de la pandèmia de la
COVID-19. Cap dels tres propostes -salvant algunes maneres d’entendre, actuar i treballar en
un dels projectes- s’ha considerat especialment rellevant per rebre la quantia assignada a la
primera línia d’ajudes de la Convocatòria. Per tant, el jurat declara deserta la línia d’ajuda o
ajudes a projectes innovadors que fomenten l'ocupació dels educadors i les educadores socials
valorada en la meitat de la quantia total de la convocatòria, 4.906,20€.
Per un altre costat i després que tots els membres del jurat valoressin els projectes segons els
criteris marcats a la convocatòria, s’arriba a l’acord de premiar amb la totalitat de la quantia de
la segona línia de projectes, que tenen com a objectiu el suport a col·lectius especialment
afectats per la crisi de la COVID-19 i que siguin impulsats per educadors i educadores socials,
de 4.906,20€, a Fem pinya, fem barri, de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, impulsat
per Laura Xamaní Palà, educadora social i col·legiada:
-

-

-

-

Per ser el projecte més puntuat i valorat pel conjunt del jurat.
Per la seva dimensió comunitària alhora d’abordar la vulnerabilitat de veïns i veïnes del
barri, agreujat per la pandèmia. I arribar a un nombre important de persones
destinatàries i beneficiaries.
Per ser un projecte a on es clau i promou treball en xarxa i col·laboratiu entre el teixit
associatiu, que pretén procedimentar per tal que sigui sostenible en el temps, en
coherència amb els objectius i amb els resultats esperats. El projecte neix del teixit
associatiu del propi entorn i aglutina i promou la participació de diversos agents.
Perquè està compromés en solventar les necessitats bàsiques i alhora, fer una tasca
educativa i de consolidació, de l’ajuda mútua i el treball en xarxa entre les
organitzacions i les veïnes i veïns del barri.
Perquè té en compte les aportacions, la filosofia de la disciplina i la professió de
l’Educació Social en el conjunt de la proposta.

Projectes que es van presentar a la Convocatòria
_____________________________________________________________________________________
A tots els projectes presentats a la Convocatòria, el CEESC proposa i ofereix l’assessorament
de l’espai Niu del Col·legi: un espai de trobada, treball, d’intercanvi, discussió, millora,
reinvenció i creació de projectes i activitats d’interès entorn l’àmbit social, posant a l’abast dels
seus responsables, el coneixement i l’expertesa del seu equip tècnic, i la pròpia xarxa relacional i
de contactes en l’àmbit del Col·legi. Per posar-vos en contacte amb aquest servei, envieu un
correu electrònic a projectes@ceesc.cat.

1. Fem pinya, fem barri. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec.
2. Gestió emocional a través de l'equinoteràpia per a adolescents del CSMIJ/HDA
de Santa Coloma de Gramenet. Horseway.
3. Sortida Habitacional, social i d’orientació per a joves extutelats per la DGAIA sense
ajudes ni sostre a l’Ametlla de Mar. Càritas Diocesana Tortosa.

-

Núria Palau i Marta Jordana, com a membres de la Junta de Govern del CEESC.
Laura Fraile, com a col·legiada sense responsabilitats polítiques dins el Col·legi i
membre activa del CEESC.
Joan del Rio, com a persona amb demostrada experiència en els àmbits d’actuació de la
convocatòria.
Lluís Puigdemont, com a representant d'una organització catalana contractant
d'educadores i educadors socials.

Secretari del jurat de la convocatòria: Pep Guasch, tècnic de participació, universitats i projectes
del CEESC.
En un termini de 15 dies naturals es poden presentar esmenes i al·legacions a la decisió del
Comitè. Un cop acabat aquest termini, se signarà el conveni de patrocini i col·laboració.
Recordatori de l’objecte de la convocatòria i dels criteris de valoració de les propostes

Els projectes presentats a aquesta convocatòria hauran d’enquadrar-se en les següents
tipologies:
(1) Projectes innovadors que fomentin l'ocupació dels educadors i les educadores socials, a
través de noves empreses o entitats d’iniciativa social, durant el primer any d’activitat.
(2) Projectes que tinguin com a objectiu el suport a col·lectius especialment afectats per la
crisi de la COVID-19 i que siguin impulsats per educadors i educadores
socials.Projectes innovadors que fomentin l'ocupació dels educadors i les educadores

Aragó, 141-143, 4a planta · 08015 Barcelona
Tel. 934 521 008 · Fax 935 183 054 · ceesc@ceesc.cat · www.ceesc.cat

2/9 - CONVOCATÒRIA D’AJUTS A INICIATIVES SOCIALS I PROJECTES
ESPECIALS COVID-19

El Comitè avaluador de la convocatòria nomenat per la Junta de Govern del CEESC

socials, a través de noves empreses o entitats d’iniciativa social, durant el primer any
d’activitat.



Qualitat tècnica: formulació de resultats clars, objectius i mesurables;
coherència de les activitats previstes amb els resultats esperats; inclusió d’un
cronograma detallat de les activitats i fases de la intervenció (20%).



Multiplicitat i diversitat d’agents implicats (20%).



Impacte potencial. Identificació i quantificació dels beneficiaris del projecte.
Reforç que suposa del teixit social (20%).



Model econòmic de sostenibilitat. Pressupost detallat i coherent, amb una
relació equilibrada entre els recursos emprats i els resultats previstos (10%).



Capacitat d’execució (10%).



Grau d’innovació que suposa la proposta (10%).



Persones col·legiades al CEESC i entitats amb conveni amb el CEESC
involucrades en el projecte (10%)

Aragó, 141-143, 4a planta · 08015 Barcelona
Tel. 934 521 008 · Fax 935 183 054 · ceesc@ceesc.cat · www.ceesc.cat

3/9 - CONVOCATÒRIA D’AJUTS A INICIATIVES SOCIALS I PROJECTES
ESPECIALS COVID-19

_____________________________________________________________________

