
                 RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA CEESC 2017 

                 D’AJUTS A INICIATIVES SOCIALS I COOPERACIÓ 
 

CAT /CAST 

 

Resolució del Comitè Avaluador sobre la Convocatòria /  

Resolución del Comité Evaluador sobre la Convocatoria 

_____________________________________________________________________________________ 

 

A la cinquena convocatòria d’ajuts a iniciatives socials i cooperació del CEESC s’hi ha presentat 

8 projectes fins el 16 de juliol de 2017, data final marcada per a poder optar a les ajudes. Primer 

de tot doncs, donar les gràcies a totes les entitats, organitzacions i professionals que us hi heu 

presentat. 

 

Tres dels projectes presentats s’han ubicat en la primera tipologia de propostes que acullen les 

bases de la convocatòria: de cooperació internacional que es porten a terme en països empobrits 

o projectes nacionals que es porten a terme amb col·lectius empobrits. I cinc en la segona: com a 

projectes innovadors que fomenten l'ocupació dels educadors i les educadores socials. Volem 

donar en segon terme també, un reconeixement a totes les entitats i persones per l’esforç 

mostrat en el redactat i presentació dels projectes.  

 

Després de que tots els membres del jurat valoressin els projectes segons els criteris marcats en 

la convocatòria,  s’arriba a l’acord de donar el premi a 3 propostes (1 per la tipologia de 

projectes de cooperació i 2 per la tipologia de projectes innovadors): 

 

- Per ser el projecte més puntuat i valorat pel jurat. Per un costat, la proposta està ben 

estructurada i té una justificació sòlida. A través d’un establiment del projecte adequat i 

realista en el temps, es preveu que la comunitat es beneficiï de tres aspectes rellevants: 

l'educació formal, la participació econòmica i la participació política. La seva execució 

compta amb les persones i la comunitat local i està acreditada per diverses 

organitzacions de les diferents àrees de Guatemala on es treballa. I l’organigrama de 

treball és molt concís. Per tant, el jurat conclou que el projecte Protagonisme social i 

polític per a l’impuls econòmic i organitzatiu de les dones rurals Maia Q’eqchi’ a 5 

comunitats de la Zona Reina, Uspantán, Quiché, Guatemala és mereixedor d’endur-se 

la quantia de 1.806,07€. Aquest s’emmarca dins de la primera tipologia de la convocatòria, de  

projectes de cooperació internacional que es duen a terme en països empobrits i que promouen la 

professió d’educador social. 

 

- Per ser un projecte innovador i dissenyat des de l’Educació Social.  Es dirigeix a una 

població molt poc atesa i a través d’una pràctica que està donant molts bons resultats en 

altres col·lectius com és l’equinoteràpia. Els resultats esperats amb les beneficiàries de la 

proposta estan ben acotats i són realistes. El baix cost per engegar aquest projecte 

juntament amb la gran possibilitat que te aquest per a que continuï endavant a través 

dels centres penitenciaris, fan que l’apartat econòmic jugui favorablement.  Per tant, el 

jurat conclou que el projecte Intervenció socioeducativa amb rucs al mòdul de mares 

del Centre Penitenciari de Wad-Ras és mereixedor d’endur-se la quantia de la present 

convocatòria, 1.792€. Aquest s’emmarca dins de la segona tipologia, com a projecte innovador 

que fomenta l'ocupació dels educadors i les educadores socials. 
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- I per últim, es vol destacar i valorar una iniciativa interessant, necessària i vital, 

centrada en la gestió de l’economia personal d’una forma autònoma per part de 

persones amb discapacitat intel·lectual o diversitat funcional. S’adequa amb el dia a dia 

i els objectius, tasques i serveis de l’organització que hi ha al darrere.  L’organigrama de 

treball està ben detallat i es compta amb una Educadora Social per dur-lo a terme. 

Elements, infrastructura, plantejament que ajuda a l’empoderament del col·lectiu. El 

pressupost es sostenible amb possibilitats de reajustaments. Per tant, el jurat conclou 

que el projecte Eurogestiona’t: Espai formatiu sobre gestió econòmica per a persones 

amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals és mereixedor d’endur-se la 

quantia de la present convocatòria, 1.000€. Aquest s’emmarca dins de la segona tipologia, 

com a projecte innovador que fomenta l'ocupació dels educadors i les educadores socials.   

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

A la quinta convocatoria de ayudas a iniciativas sociales y cooperación del CEESC se han 

presentado 8 proyectos hasta el 16 de julio de 2017, fecha final marcada para poder optar a las 

ayudas. Antes que nada pues, dar las gracias a todas las entidades, organizaciones y 

profesionales que os habéis presentado. 

 

Tres de los proyectos presentados se han ubicado en la primera tipología de propuestas que 

acogen las bases de la convocatoria: de cooperación internacional que se llevan a cabo en países 

empobrecidos o proyectos nacionales que se llevan a cabo con colectivos empobrecidos. Y cinco 

en la segunda: como proyectos innovadores que fomentan la ocupación de los educadores y las 

educadoras sociales. Queremos dar también, un reconocimiento a todas las entidades y 

personas por el esfuerzo mostrado en el redactado y presentación de los proyectos.  

 

Después de que todos los miembros del jurado valoraran los proyectos según los criterios 

marcados en la convocatoria, se llega al acuerdo de dar el premio a 3 propuestas (1 por la 

tipología de proyectos de cooperación y 2 por la tipología de proyectos innovadores): 

 

- Por ser el proyecto más puntuado y valorado por el jurado. Por un lado, la propuesta 

está bien estructurada y tiene una justificación sólida. A través de una puesta en marcha 

del proyecto adecuado y realista en el tiempo, se prevé que la comunidad se beneficie 

de tres aspectos relevantes: la educación formal, la participación económica y la 

participación política. Su ejecución cuenta con las personas y la comunidad local y está 

acreditada por varias organizaciones de las diferentes áreas de Guatemala donde se 

trabaja. Y el organigrama de trabajo es muy conciso. Por lo tanto, el jurado concluye 

que el proyecto Protagonisme social i polític per a l’impuls econòmic i organitzatiu de 

les dones rurals Maia Q’eqchi’ a 5 comunitats de la Zona Reina, Uspantán, Quiché, 

Guatemala es merecedor de llevarse la cuantía de 1.806,07€. Este se enmarca dentro de 

la primera tipología de la convocatoria, de proyectos de cooperación internacional que 

se llevan a cabo en países empobrecidos y que promueven la profesión de educador 

social. 

 

- Por ser un proyecto innovador y diseñado desde la Educación Social. Se dirige a una 

población muy poco atendida y a través de una práctica que está dando muy buenos 

resultados en otros colectivos como es el equinoterapia. Los resultados esperados con 
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las beneficiarias de la propuesta están bien establecidas y son realistas. El bajo coste 

para poner en marcha este proyecto junto con la gran posibilidad que tiene este para 

que continúe adelante a traves de los centros penitenciarios, hacen que el apartado 

económico juegue favorablemente. Por lo tanto, el jurado concluye que el proyecto 

Intervenció socioeducativa amb rucs al mòdul de mares del Centre Penitenciari de 

Wad-Ras es merecedor de llevarse la cuantía de la presente convocatoria, 1.792€. Este 

se enmarca dentro de la segunda tipología, como proyecto innovador que fomenta la 

ocupación de los educadores y las educadoras sociales. 

 

- Y por último, se quiere destacar y valorar una iniciativa interesante, necesaria y vital, 

centrada en la gestión de la economía personal de una forma autónoma por parte de 

personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional. Se adapta con el día a día 

y los objetivos, tareas y servicios de la organización que hay detrás. El organigrama de 

trabajo está muy detallado y se cuenta con una Educadora Social para llevarlo a cabo. 

Elementos, infrastructura, planteamiento que ayuda al empoderamiento del colectivo. 

El presupuesto es sostenible con posibilidades de reajustes. Por lo tanto, el jurado 

concluye que el proyecto Eurogestiona’t: Espai formatiu sobre gestió econòmica per a 

persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals y otros 

discapacitados intelectuales es merecedor de llevarse la cuantía de la presente 

convocatoria, 1.000€. Este se enmarca dentro de la segunda tipología, como proyecto 

innovador que fomenta la ocupación de los educadores y las educadoras sociales. 

 

Projectes que es van presentar a la Convocatòria 

Proyectos que se presentaron a la Convocatoria 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

La quarta convocatòria d’ajuts a iniciatives socials i cooperació del CEESC ha recollit els 

següents 8 projectes:  

 

1.- Protagonisme social i polític per a l’impuls econòmic i organitzatiu de les dones rurals 

Maia Q’eqchi’ a 5 comunitats de la Zona Reina, Uspantán, Quiché, Guatemala de la Fundació 

Privada promoció i Desenvolupament (PROIDE) 

2.- PROLLEMA (projecte de llengua materna) de l’Associació Sociocultural La Muga. 

3.- Aigua Potable per a Montanaro de l’ONG SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament). 

Delegació de Catalunya. 

4.- Viure amb els sentits (Programa de serveis per a persones amb sordceguesa) de l’Associació 

Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT). 

5.- No estàs sol@ Programa de lleure per a adolescents i joves afectats per malalties 

oncològiques a la infància, de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. 
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6.- Eurogestiona’t: Espai formatiu sobre gestió econòmica per a persones amb síndrome de 

Down i altres discapacitats intel·lectuals, de l’associació Down Lleida.   

7.- Intervenció socioeducativa amb rucs al mòdul de mares del Centre Penitenciari de Wad-

Ras, de l'Associació Unicorn intervencions terapèutiques i educatives assistides amb animals.  

8.- Educación para el Desarrollo. Prevención e Intervención en Asistencia Psicosocial, de SOI, 

Street-heroes Of India.  

 

 

A todos los proyectos presentados a la Convocatoria, el CEESC propone y ofrece el 

asesoramiento de Niu: un espacio de encuentro, trabajo, intercambio, discusión, mejora, 

reinvención y creación de proyectos y actividades de interés para el ámbito social, poniendo al 

alcance de sus responsables, el conocimiento y la experiencia de su equipo técnico, y la propia 

red relacional y de contactos en el ámbito del Colegio. Para poneros en contacto con este 

servicio, enviad un correo electrónico a projectes@ceesc.cat.  

 

 

 

A la cuarta convocatoria de ayudas a iniciativas sociales y cooperación del CEESC se han 

presentado los siguientes 8 proyectos:  

 

1.- Protagonisme social i polític per a l’impuls econòmic i organitzatiu de les dones rurals 

Maia Q’eqchi’ a 5 comunitats de la Zona Reina, Uspantán, Quiché, Guatemala de la Fundació 

Privada promoció i Desenvolupament (PROIDE). 

2.- PROLLEMA (projecte de llengua materna) de l’Associació Sociocultural La Muga. 

3.- Aigua Potable per a Montanaro de l’ONG SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament). 

Delegació de Catalunya. 

4.- Viure amb els sentits (Programa de serveis per a persones amb sordceguesa) de l’Associació 

Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT). 

5.- No estàs sol@ Programa de lleure per a adolescents i joves afectats per malalties 

oncològiques a la infància, de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. 

6.- Eurogestiona’t: Espai formatiu sobre gestió econòmica per a persones amb síndrome de 

Down i altres discapacitats intel·lectuals, de l’associació Down Lleida.   

7.- Intervenció socioeducativa amb rucs al mòdul de mares del Centre Penitenciari de Wad-

Ras, de l'Associació Unicorn intervencions terapèutiques i educatives assistides amb animals.  

8.- Educación para el Desarrollo. Prevención e Intervención en Asistencia Psicosocial, de SOI, 

Street-heroes Of India.  

 

 

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

El Comité evaluador de la convocatoria nombrado por la Junta de Gobierno del CEESC 

 

 

- Rossend Viñas i Charo Quero, com a membres de la Junta de Govern. 

- Montserrat Panareda com a col·legiat/ada sense responsabilitats polítiques dins el 

CEESC. 
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- Núria Isanda com a persona amb demostrada experiència en els àmbits d’actuació de la 

convocatòria. 

- Joan Segarra, com a representants d'una entitat o empresa catalana contractant 

d'educadores i educadors socials. 

 

 

Secretari del jurat de la convocatòria: Pep Guasch, tècnic d’activitats i projectes del CEESC. 

En un termini de 15 dies naturals es poden presentar esmenes i al•legacions a la decisió del 

Comité. Un cop acabat aquest termini, se signarà el conveni de patrocini i col•laboració. 

 

En un plazo de 15 días naturales se pueden presentar enmiendas y alegaciones a la decisión del 

Comité. Terminado este plazo se firmará el convenio de patrocinio y colaboración. 

 

 

Recordatori de l’objecte de la convocatòria i dels criteris de valoració de les propostes 

Recordatorio del objeto de la convocatoria y de los criterios de valoración de las propuestas 

 

 

Els projectes presentats a aquesta convocatòria hauran d’enquadrar-se en les següents 

tipologies: 

  

(1) Projectes de cooperació internacional que es duguin a terme en països empobrits o 

nacionals que es duguin a terme amb col·lectius empobrits i que promoguin la professió 

d’educador social i/o l’associacionisme professional dels educadors i educadores 

socials, o que siguin impulsats per educadors/ores socials en els àmbits propis de 

l’educació social. 

(2) 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. 

 

 

Los proyectos presentados a esta convocatoria deberán enmarcarse en las siguientes tipologías:  

  

(1) Proyectos de cooperación internacional que se lleven a cabo en países empobrecidos o 

proyectos nacionales que se lleven a cabo con colectivos empobrecidos y que 

promuevan la profesión de educador social y/o el asociacionismo profesional de los 

educadores y las educadoras sociales, o que sean impulsados por educadores y 

educadoras sociales en los ámbitos propios de la educación social.  

 

(2) Proyectos innovadores que fomenten el empleo de los educadores y las educadoras 

sociales, a través de nuevas empresas o entidades de iniciativa social, durante el primer año 

de actividad. 

 
_____________________________________________________________________ 
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 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%) 

 

 

 

 Calidad técnica: formulación de resultados claros, objetivos y medibles; 

coherencia de las actividades previstas con los resultados esperados; inclusión 

de un cronograma detallado de las actividades y fases de la intervención (20%).  

 

 Multiplicidad y diversidad de agentes implicados (20%).  

 

 Impacto potencial. Identificación y cuantificación de los beneficiarios del 

proyecto. Refuerzo que supone del tejido social (20%).  

 

 Modelo económico de sostenibilidad. Presupuesto detallado y coherente, con 

una relación equilibrada entre los recursos empleados y los resultados previstos 

(10%).  

 

 Capacidad de ejecución (10%). 

 

 Grado de innovación que supone la propuesta (10%). 

 

 Personas colegiadas en el CEESC y entidades con convenio con el CEESC 

involucradas en el proyecto (10%). 
 
 
 


