
Els vint anys de singladura del CEESC 
han estat una aventura a la conquesta 
de noves realitats professionals. Un 
viatge per mars i oceans de relacions 
sense oblidar mai els orígens. Han 
estat 20 anys de dies assolellats i 
de vents favorables, però també de 
tempestes i cants de sirena. Arribem a 
un equador dels molts que seguirem 
creuant en el futur, i això és motiu 
d’alegria. 

El rumb el tenim clar i cada vegada 
el vaixell de les educadores i els 
educadors socials es fa més fort. 

Com els mariners que es tatuaven 
vaixells a la seva pell en senyal d’orgull 
pel seu ofici, nosaltres també hem 
acollit el vaixell com a símbol d’aquest 
moment del nostre Col·legi: sempre en 
moviment, amb seguretat i protegint la 
nostra professió.



17.00h Obrim portes!

17.20h Presentació. Fran Rojas 
Educador social, dedicat al projecte “Educació amb Humor”, per 
transformar a través de l'humor.

17.30h De què fa gust la lluna? El Botó Màgic 
Conte musicat amb què aprendrem llengua de signes. El projecte 
afavoreix la inclusió de persones amb diversitat funcional.

17.55h Una de romanos. Grup de Teatre Andana 
Comèdia de la improvisació interpretada per persones ateses pel 
Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.

18.20h Presentació del projecte. Bambú cia.  
Producció de peces escèniques per a la inclusió social de persones 
amb diversitat funcional.

18.35h Música a l’abast. ARTransforma
Música i dansa inclusives. Entitat que assessora i impulsa projectes 
artístics, socials, culturals, educatius i formatius. 

18.55h Impro Show. Planeta Impro 
Espectacle d'humor, original i interactiu. Els actors surten a escena 
sense guió i el públic decideix què passarà. 

19.45h Espai CEESC
Presentació del número especial dels Quaderns d’Educació Social.
Presentació del vídeo del vintè aniversari del CEESC.
Pastís d’aniversari.

20.15h Educadors i educadores de pell. Danscapacitats 
Grup de dansa amateur format per persones amb i sense 
discapacitat amb inquietuds artístiques i socials. 

20.35h Concert. Cor Apropa i Cor Dona Gospel 
Actuacions de dos cors formats per professionals de l'acció social 
i educativa i per dones que viuen situacions d’exclusió social, 
respectivament.

20.55h Taller. Basketbeat 
Activitat corporal i divertida que consisteix en fer música amb pilotes 
de bàsquet mentre s’entrenen habilitats per a la vida.

21.20h Concert. Aúpa!
Cançó d’autor, social i electrificada, per gaudir de la música com a 
instrument per a la transformació social i personal.

21.35h Els pallassos de la tendresa. Empallassa't
Empallassa’t, els pallassos de la tendresa, actuen des del voluntariat 
en col·lectius amb risc social.

21.50h ES Poesia. Begoña Escribano
La paraula, propera, en primera persona, per compartir-la i que 
esdevingui sacseig d’emocions. 

22.10h El Caldo. Laboratori Escènic Pere Tarrés 
Obra de teatre de creació col·lectiva, continuada i pròpia, un viatge 
col·lectiu a través de l’experimentació en les arts escèniques.

22.35h Concert. Lo Petit Comité
Tres educadors socials i un treballador social fent música amb 
intenció i en positiu. Rock-pop-punk educats! 

23.00h Fi de festa!



Aquesta Gala l’hem pogut realitzar gràcies a la 
col·laboració de les següents persones i entitats:

Empallassa’t Begoña Escribano Dídac Soler


