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Acta de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Educadores i 

Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 

de 24 de març de 2017 
 

  

 

DIA: 24 de març de 2017, divendres. 

HORA: 16.00h en primera convocatòria, 16.30h en segona convocatòria 

LLOC: Seu social del CEESC. Carrer Aragó, 141-143, 4a. planta. 08015 Barcelona. 

  

Ordre del dia 

  

1. Temes ordinaris: 

1.1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 17 de 

desembre de 2016. 

1.2. Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2016 

1.3. Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2016 

 

2. Informacions: 

2.1. 20è Aniversari del CEESC 

2.2. 3r Concurs de Contes per educar en valors. Coneix els teus drets. 

2.3  RetinEs 

2.4 Activitats dels col·lectius professionals del CEESC 

 

3. Precs i preguntes. 
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--- 

Comença l’Assemblea a les 16.30h. 

--- 

En Rossend Viñes, secretari del CEESC, dóna la benvinguda als assistents i declara per iniciada 

l’Assemblea en segona convocatòria.  

1.1.  Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 17 de desembre de 

2016. 

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

el 17 de desembre de 2016, es va presentar i aprovar el pla de treball, les quotes col·legials i el 

pressupost del 2017 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: 53 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

1.2.  Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2016. 

En Rossend Viñes explica als assistents que la Míriem Solsona, vicepresidenta de la Junta de 

Govern del CEESC, presentaran la memòria d’activitats del CEESC 2016.  

Aquest any s’han preparat dues memòries, una memòria descriptiva que es la que s’adjunta 

com a documentació de l’assemblea, i una altra, de més divulgativa, amb un resum del més 

destacat de l'any i que ens ha de servir com a carta de presentació.  

La Míriem inicia la presentació de la memòria amb el número de persones col·legiades del 

CEESC i destaca que la xifra s’ha mantingut estable, amb un petit augment de 9 persones 

respecte el 2016. L’exercici s’ha tancat amb 2.852 persones col·legiades, de les quals el 70% són 

dones i el 30% homes. 

Respecte a l’organització, comenta que el CEESC és una entitat viva i que, al llarg de l’any, hi ha 

hagut canvis a la Junta de Govern, concretament, una baixa i dues altes. Pel que fa a les Juntes 

delegades, recalca els canvis de membres que s’han produït a la Junta del Camp de Tarragona  

Sobre l’ordenació de l’exercici professional destaca la consolidació dels Col·lectius professionals, 

amb la participació d’un total de 149 persones, així com l’aparició de dos nous col·lectius: 

dependències policials i emergències. Destaca també l’impuls de la campanya de presentació 

del CEESC a les universitats amb 6 xerrades en universitats diferents; la participació activa de la 

representació catalana al Congrés Estatal d’Educació Socials a Sevilla, amb al voltant de 80 

participants, i la celebració d’una Jornada per la valoració de la política d’intervenció amb 
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infants i adolescents no acompanyats que despleguen les diferents institucions amb 

competències.  

Dins d’aquesta finalitat, un dels aspectes que cal seguir treballant és la promoció d’espais de 

reflexió, intercanvi i generació de propostes entre professionals, professors universitaris i 

estudiants d’Educació Social. 

Dins dels objectius que ens havíem fixat per representar els interessos professionals de les 

persones col·legiades, especialment en les seves relacions amb l’administració, destaca en 

positiu la creació del Seminari Interuniversitari d’Educació Social i Escola i l’establiment de 

noves aliances i col·laboracions amb entitats i agents del 3r sector a través de projectes i 

activitats. Es consoliden 16 col·laboracions i s’estableixen mes de 20 noves aliances. De tota 

manera, cal seguir treballant per coordinar els espais de representació per tal que siguin llocs on 

transmetre discurs propi del CEESC i per la recerca de nous espais de representació estratègics. 

Sobre la defensa dels interessos professionals de les persones col·legiades, explica que hem 

rebut el Premi Educaweb d’Orientació 2016 per al SOOP i que hem creat un nou servei de 

d’orientació en la resolució de conflictes i de mediació a les organitzacions.  

S’han atès 55 persones col·legiades al Servei d’Orientació Personalitzat del CEESC i s’han 

publicat 717 ofertes de treball a la Borsa de Treball (un 17% menys que al 2015). 

Malgrat tot cal seguir vetllant per a la correcta formulació de les convocatòries públiques i 

privades en relació amb els professionals de l’educació social i millorar la relació amb les 

empreses ofertores de feina. I tot i que ens ho havíem proposat, no hem arribat a fer un informe 

sobre la situació del mercat laboral a Catalunya i nous jaciments laborals.  

Pel que fa la finalitat del CEESC de vetllar per tal que l’actuació de les persones col·legiades 

correspongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la 

professió, destaca que ha crescut la participació als cursos del CEESC mantenint una puntuació 

en la qualitat per damunt d’un 4 sobre 5. Hi ha hagut 327 persones que han assistit a les 22 

càpsules organitzades.  

Pel que fa als seguidors a les xarxes socials, hi hagut un augment respecte al 2016 a facebook, 

twitter, instagram i linkedin; en canvi, a la pàgina web, tot i ser de nova creació, les visites han 

baixat una mica. També cal treballar per millorar el flux d’informació entre les xarxes socials del 

CEESC. 

El CEESC també ha de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions 

deontològiques de la professió, per això s’han obert 4 procediments de diligències informatives 

prèvies a l’obertura d’un expedient disciplinari vers l’actuació de professionals de l’educació 

social. També s’han obert 5 procediments de diligències informatives prèvies vers l’actuació 

d’entitats que gestionen serveis on treballen educadors socials. S’ha treballat per crear el Comitè 
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d’Ètica del CEESC, presentant a l’assemblea de desembre el document marc de funcionament 

d’aquest Comitè.  

Pel que fa a protegir els interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis 

professionals, s’ha contactat amb 10 col·lectius socials sorgits davant de situacions de crisi; així 

mateix, participem en el 100% d’espais que considerem estratègics en entitats i administracions 

que desenvolupen tasques relatives a la protecció de persones usuàries. 

Per seguir fent aquesta tasca cal establir contactes permanents amb representants dels diferents 

moviments socials i grups de participació cívica.  

En relació amb la promoció del reconeixement social i professional de l’educació social, destaca 

la consolidació de la trobada “Celebrem i captem talent en l’Educació Social”, on es reconeixen 

els millors expedients acadèmics i treballs de final de Grau; el nou projecte RetinES amb web 

pròpia i una comunitat on-line (a finals de 2016 ja hi havia 50 vídeos); els 8 posicionaments 

emesos i les 9 adhesions a propostes d’altres entitats o col·lectius; la consolidació de la 

celebració del Dia Internacional de l’Educació Social, i l’inici de la celebració del 20è aniversari 

del CEESC.  

La Míriem Solsona afegeix que al novembre es va dur a terme la Jornada d’infants i adolescents 

estrangers no acompanyats, i vol destacar que una jornada d’aquest caire és el primer cop que 

es duu a terme. 

Finalment, assenyala que cal millorar la relació amb els principals mitjans de comunicació 

catalans del Col·legi i desplegar i optimitzar les línies estratègiques consensuades a l’anàlisi 

institucional. 

S’obre un torn de paraules sobre la memòria presentada. 

En Pep Vallés comenta que a la memòria descriptiva ha detectat que no ha quedat recollit que al 

2016 es va adjudicar la Beca de Recerca sobre el programa 6_16 de Tortosa, promoguda per la 

UNED Tortosa i la delegació del CEESC de Terres de l’Ebre; explica que aquesta beca s’ha 

atorgat a Inés Solé Vericat per fer un treball de construcció teòrica del Programa d’Intervenció 

Socioeducativa adreçat a infants i joves d’entre 6 i 16 anys i les seves famílies a Tortosa i que es 

preveu presentar-lo el 2017. 

Sense més aportacions es presenta a aprovació la Memòria de l’activitat. 

Vots a favor: 52 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 
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1.3. Aprovació, si s’escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2016 

Pren la paraula en Joan Muntané 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. 

Apunta que el pressupost anual presentava un equilibri entre ingressos i despeses a l’entorn 

dels 555.680,50 €, i que finalment ha estat menor, tant en un cas com en l’altre, presentant 

34.179,90 € en positiu. 

Respecte de les despeses generals, destaca l’ajustament en les despeses de locals ja que s’ha fet 

efectiva tota la partida de manteniment i adequació de locals. 

Les despeses en serveis bancaris es corresponen a pòlisses i préstecs que utilitzem en els 

moments puntuals en què no hi ha disponibilitat en metàl·lic. També en aquest apartat es 

treballa en estalvi i ètica, i per això tenim un acord amb la banca Fiare.  

L’amortització reflecteix l'envelliment dels béns que no es consideren fungibles de manera 

immediata. Les quantitats es corresponen a una normativa definida per llei, tot i que es planteja 

la conveniència de treballar més aquest aspecte per garantir que s’està executant la millor de les 

opcions possibles. 

La partida de personal i, en general, el conjunt de conceptes de gestió tècnica és la de major 

volum. Com que hi ha hagut alguna baixa de certa durada, es presenta un estalvi en seguretat 

social. 

Hi ha hagut un augment en la despesa d’activitat col·legial respecte als anys anteriors. En el cas 

de formació hi ha una elevada despesa que es correspon també amb un major nombre 

d’inscripcions i, per tant, d’ingressos. Projectes com el Premi Joaquim Grau i els actes de 

celebració del 20è aniversari ja realitzats, s’han fet amb un pressupost menor al pressupostat. 

Una important rebaixa respecte al previst, se situa en la previsió de quotes impagades molt més 

pessimista del que ha estat en realitat. 

Dins dels imprevistos destaca tota la partida que es va destinar a la participació al Congrés 

Estatal d’Educació Social a Sevilla i que no s’havia tingut en compte quan es va fer el pressupost 

del 2016. A més, s’ha regularitzat una previsió d’un ingrés de la Generalitat del 2010 que 

finalment no s’ha realitzat, com un saldo no cobrable. També s’ha hagut d’imputar la quota de 

la seguretat social empresa de desembre 2015 que es va pagar al gener 2016. 

El balanç de situació és, per tant, un balanç equilibrat. 
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S’obre un torn de preguntes i qüestions.  

La Maite Mauricio demana perquè no s’ha exhaurit la partida prevista per desplaçament de 

govern de l’entitat i apunta si pot ser degut a una baixa activitat o participació. 

En Joan Muntané li respon que no és així, sinó d’un conjunt de tot (que no s’han passat les 

despeses, s’han fet videoconferències, s’han optimitzat els recursos…). 

En Rubèn Fornós qüestiona la presència de partides en negatiu en el balanç i demana si es podria 

actualitzar de manera que es fessin les restes oportunes i es modifiqués en endavant. 

En Xavi Campos respon que creu que ja s’ha fet la consulta altres vegades i que és correcte, però 

es traslladarà la consulta a l’assessor financer (Jordi Riu). 

En Rafel López pregunta si el Fons d’Acció Social és un romanent. 

En Xavi Campos explica que es tracta d’un ingrés acordat amb els treballadors i que es gestiona a 

any vençut, amb el que es justifica per part de l’equip del CEESC. 

El César Hergueta comenta que hi ha poca despesa jurídica.  

En Joan Muntané diu que els de FICAT no han passat totes les factures i que hi ha partides de 

més però també extres que no han passat o que les cobren de menys. 

En Rubén Fornós vol fer constar que la delegació de Girona abans produïa despeses i ara 

ingressos; en Joan Muntané comenta que es tracta d’un edifici propi que ja s’ha pogut 

rendibilitzar. També qüestiona perquè no s’amortitza en major quantia i en Joan Muntané li 

comenta que es pot passar la qüestió al servei d’auditoria. En Rafel López està d’acord en tornar a 

revisar el concepte 

Sense més aportacions es posa a l’aprovació de la Memòria econòmica i el Balanç de situació: 

Vots a favor: 53 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

2. Informacions 

2.1. 20è Aniversari del CEESC 

La Míriem Solsona, vicepresidenta del CEESC i comissionada del 20è aniversari, presenta la feina 

que s’està duent a terme. El dia 2 d’octubre de 2016, coincidint amb el Dia Internacional de 

l’Educació Social, van començar els actes de celebració de l’aniversari que finalitzaran amb la 

celebració d’una Gran Gala de l’Educació Social el 17 de novembre de 2017.  
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Els objectius principals que ens proposem per a aquesta fita son la visibilització i el 

reconeixement de l’educació social i la promoció de la participació dels col·legiats i co·legiades 

dins del Col·legi. 

Amb el segell del 20è aniversari ja s’ha realitzat els actes del Dia Internacional de l’Educació 

Social 2016, “Celebrem i captem talent” -un reconeixement als alumnes amb millor expedient 

acadèmic i on es presenten els millors treballs de fi de Grau d’Educació Social del curs 

2015/2016-, i el Carnaval de Blogs, amb el lema “L’educació social com a garant dels drets de la 

ciutadania”; en aquesta edició es van aplegar les veus actives de l’educació social a la xarxa.  

I estan programats per anar fent: Fem visible l’Educació Social a la Viquipèdia, un projecte que, 

juntament amb Amical Viquimedia i Dixit, es proposa ampliar la informació i dotar de major 

coneixement sobre educació social a la Viquipèdia. 

Sobre els debats professionals itinerants a tots els territoris sobre temes d’interès professional, 

en Rubèn Fornós confirma l’acte del de Girona al mes d’octubre. La Glòria Ferrer demana que els 

debats es gravin i es pengin. La Míriem Solsona diu que es transmeten per streaming i el vídeo 

queda penjat a la web. 

Finalment, el 17 de novembre de 2017 es farà la Gran Gala de l’Educació Social, un acte 

ludicofestiu a l’entorn de l’art com a eina per a la transformació social per tancar la celebració 

dels 20 anys. També hi durem a terme la presentació del número 19 dels Quaderns d’Educació 

Social, un número especial que tindrà una mirada als canvis que hem anat vivint durant aquests 

últims 20 anys, tant en l’educació social com en el món que ens envolta; també presentarem el 

vídeo sobre els 20 anys del CEESC: “L’educació social: Qui som? D’on venim? On anem?” 

La Míriem Solsona anima tothom a gaudir i a participar d’aquests actes.  

2.2. 3r Concurs de Contes per educar en valors. Coneix els teus drets. 

En Rubèn Fornós explica que ja està convocada la 3a edició del Concurs de Contes per educar en 

valors. Coneix els teus drets, en aquesta convocatòria que segueix la línia de les anteriors s’han 

introduït alguns canvis en les bases, com el número de contes que es publicaran (es limita a 10 

contes) i en la gestió interna del concurs. 

2.3. RetinES 

La Begoña Escribano comenta que fins al 31 de març hi ha temps de presentar obres o projectes 

audiovisuals als premis RetinEs 2017. S’ha fet una convocatòria especial del premi RetinES, 

destinada exclusivament a estudiants i anima a tothom a participar-hi i a consultar la web. 



8 

 

2.4. Activitats dels col·lectius professionals del CEESC 

En Rossend Viñes explica que s’ha reservat un espai dins de les informacions de l’Assemblea per 

presentar els col·lectius professionals. La idea és que tots els grups presents puguin fer un 

brevíssima intervenció per visualitzar la tasca que estan fent. Agraeix la bona acollida que ha 

tingut la proposta. 

En Jordi Martínez pren la paraula i presenta el col·lectiu d’educadors socials a les dependències 

policials i explica que es reuneixen mensualment, es plantegen el supòsit d’un treball 

multidisciplinari, en seu policial, entre educadors, educadores i policies. En aquests moments 

estan fent recerca d’experiències puntuals per conèixer que és el que hi ha. 

La Laia Mollon pregunta per la propera trobada i li respon que esta prevista per a dijous 20 

d’abril. La Míriem Solsona pregunta quantes persones formen el grup i en Jordi Martínez contesta 

que hi ha 30 persones interessades, però que a la pràctica es troben 6-10 en el grup hi participen 

tant educadors socials com policies (mossos d’esquadra i guàrdia urbana). 

L’Ònia Navarro informa del correu participacio@ceesc.cat per canalitzar les preguntes sobre els 

col·lectius professionals. 

La Francesca Ferrari explica els inicis del Col·lectiu Professional de Mediació, és un dels grups 

històrics del CEESC, que va néixer el 1999. Després d’un temps d’inactivitat ara es vol reactivar, 

reunint tant a mediadors com a simpatitzants de la mediació o de la resolució de conflictes. 

L’objectiu és desenvolupar accions, consensuar noves propostes, treballar en competències i 

especialitats, compartir coneixements i tècniques amb altres professions o amb altres mediadors 

de professions de base diferents a la nostra i elaborar qualsevol activitat que doni fortalesa a la 

mediació i en garanteixi la bona pràctica. Parla dels nous serveis relacionats amb la mediació 

dins el CEESC. El SIM (Servei d’Informació Mediadora) espai per atendre a la ciutadania en 

general, amb la missió d’informar sobre tot allò que significa una mediació i el SOMO (Servei 

d’Orientació en la resolució de conflictes i de Mediació en les Organitzacions). Es tracta d’un 

grup obert de professionals diversos i que representa al CEESC en el món de la mediació arreu.  

La Glòria Ferrer, de Medi Obert, explica amb el suport d’un prezi els diferents projectes, equips i 

serveis que configuren la taula del col·lectiu de medi obert; hi estan representats 7 equips de 

diferents territoris de tot Catalunya. En la seva forma de treball hi ha molta feina que es fa on-

line. Parla de l’organització, metodologia, objectius del grup i les accions fetes durant l’any. 

Estan intentant generar una definició oberta de la tasca que l’educador social duu a terme en el 

que s’anomena Medi Obert. 



9 

 

En Lluís Vila explica la trajectòria del col·lectiu professional Educació Social i Escola en els seus 

3 anys des de la seva creació i l’objectiu bàsic que es proposen: el reconeixement de la figura de 

l’educador/a social en el sistema educatiu. Explica el que han fet fins ara: generar discurs i 

construir cap on volen anar com a grup. 

En un torn obert de preguntes es debat sobre la situació actual dels integradors i educadors 

socials dins l’escola on actuen com a apagafocs i sense ser un membre amb veu dins del claustre 

de professors. 

La Míriem Solsona amplia la informació indicant que a Lleida s’ha obert també un grup 

d’educació social i escola. 

En David Roman, del col·lectiu professional de Protecció a la Infància i l’adolescència, parla de 

la línia del grup que es crea per dissenyar respostes a les necessitats detectades en el sistema de 

protecció a la infància. Necessitats que afecten els professionals, els drets dels infants i al model 

de protecció en general. Ara el grup està enfocat en la canalització del malestar que hi ha, la 

recopilació d’informació i la generació de la proposta d’acció que es voldrà dur a terme. 

En Rubèn Fornós presenta el col·lectiu Reconeixement del caràcter pedagògic de l’educació 

social en situacions de reforç escolar. Explica l’inici recent del grup de treball, el seu caràcter 

inicialment local i el motiu de la seva existència. Volen fer una mena de manifest per reclamar 

que a l’EAP (en la seva dotació de beques i reforç escolar) hi figurin, a més de professionals 

psicòlegs i pedagogs que hi tenen reconegut el seu espai, els educadors i educadores socials. 

Inicialment estan creant un mapeig per saber quants educadors/ores socials fan reforç. 

La Glòria Ferrer manifesta que se li pot donar un enfoc més reivindicatiu en el sentit de recolzar 

la renovació pedagògica. 

En Juanjo Vernet del col·lectiu professional de Persones sense llar explica que aquest és un grup 

de treball totalment obert en què poden participar diferents actors com ara educadors socials o 

altres professionals, persones ateses o voluntàries. El grup neix des de la bona acollida que han 

tingut diferents espais formatius que s’han organitzat des del CEESC, en relació amb la situació 

de manca d’habitatge estable que pateixen moltes persones que viuen al carrer de les nostres 

ciutats. L'objectiu és construir discurs i reflexionar com a ciutadans i ciutadanes sobre un greu 

problema d'exclusió que afecta la nostra societat. 

3. Precs i preguntes 

En Rossend Viñes abans d’acabar l’Assemblea demana si algú té algun prec o pregunta a fer. 



10 

 

La Carme Panchón demana que, aprofitant els 20 anys del Col·legi, des del CEESC s’impulsi un 

projecte de generació d’història de la professió per donar valor al present i que ajudi a la 

construcció de futur. 

Per tancar l’assemblea, la Maria Rosa Monreal, agraeix la participació als assistents, especialment 

a les persones que han vingut a presentar la tasca que s’està fent en els diferents col·lectius 

professionals, recorda que tots som CEESC i parla de generar sinergies i col·laboració entre els 

diferents col·lectius a partir de la generació del coneixement adquirit. 

 

 

Finalitza l’Assemblea a les 19:55h. 

 

 

Maria Rosa Monreal 

Presidenta del CEESC 

Rossend Viñes 

Secretari del CEESC 

 

 

Barcelona, 24 de març de 2017 
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Persones assistents a l’Assemblea: 

 

1240 JOSEPA BORRÀS PÀMIES 

6051 BEGOÑA ESCRIBANO GARVIN 

1145 FRANCESCA FERRARI REBULL 

3514 GLÒRIA FERRER GEORGES 

7624 RUBÈN FORNÓS CASARES 

100 MONTSERRAT FREIXA RAMÍREZ 

2904 CÉSAR HERGUETA DE DIEGO 

9361 LAURA ESTER JARQUE JULIAN 

6239 NÚRIA LLOPIS ROCA 

21 RAFEL LÓPEZ ZAGUIRRE 

35 ISABEL MAESTRE COTRINA 

104 MAITE MAURICIO JAREÑO 

10225 LAIA MOLLON PORTA 

6227 MARIA ROSA MONREAL BEL 

1009 JOAN MUNTANÉ SEUBA 

6584 GABRIEL NDJOLI MEDIKO 

10098 PAULO OUTEIRAL PÉREZ 

27 CARME PANCHÓN IGLESIAS 

1528 ROSARIO QUERO MIGUELES 

9310 DAVID ROMÁN FERNÁNDEZ 

155 MA. DOLORS SALADRIGAS TREPAT 

7986 JOSÉ MANUEL SANTIAGO SÁNCHEZ 

7692 MÍRIEM SOLSONA POBES 

10075 CIBEL ALICIA SUÁREZ BRONCINI 

398 JOSEP VALLES HERRERO 

10140 LLUÍS VILA SAVALL 

3919 ROSSEND VIÑES LÓPEZ 

 

  



12 

 

Persones que han delegat el vot: 

 

10173 ROGER BARRACHINA TERRADES 

8687 ANSELM BERTRAN PERPINYÀ 

5223 MONTSERRAT BLANCO NEBREDA 

600 MANUEL CORTÉS PINTO 

1650 ASSUMPCIÓ COSTALS PUIG 

6427 MARCELO FERNÁNDEZ GÓMEZ 

8519 ROSA M. GIRÓS RAIG 

10205 ARIADNA GOMÀ BERGADÀ 

122 XAVIER GONZÁLEZ POVEDA 

8139 LAIA GONZÁLEZ PRÁDANOS 

9577 LAURA GUXENS BADIA 

7622 JORDI IGLESIAS MATEO 

8901 MONTSERRAT MARTOS BUZÓN 

1644 ANGEL MESTRES VILA 

8813 EVA MIRETE GALLACH 

210 ESTEVE OLLÉ GASCÓN 

2931 JOSÉ ANTONIO PLANA FARRÉ 

1158 XAVIER PUIG SANTULÀRIA 

7623 LÍDIA PUIGVERT VILERT 

9998 MERITXELL RAURICH MORENO 

4707 JUAN GERARD SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

9989 AINA SÁNCHEZ MASCORT 

9399 NÚRIA TORRES QUEROL 

10238 ISABEL VALLÉS BELMONTE 

7508 CARMEN JOSÉ VILLARREAL REDÓN 

7747 SILVIA VILLEGAS GARALUT 

 

Persones convidades 

 

A133 JORDI MARTÍNEZ BUSOM 

A115 JUAN JOSÉ VERNET DIAGO 

 


