Proposta d’acta de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
de 16 de març de 2018

DIA: 16 de març de 2018, 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 15 de

desembre de 2017.
1.2.

Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2017.

1.3.

Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2017.

2. Informacions:
2.1.

20è Aniversari del CEESC.

2.2.

Presentació Nova Junta.

2.3.

Activitats dels col·lectius professionals del CEESC.

3. Precs i preguntes.
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--Comença l’Assemblea a les 16.30h.
--La Maria Rosa Monreal, presidenta del CEESC, excusa la presència a l’assemblea d’en Rossend
Viñes, secretari del CEESC per problemes familiars i agraeix a en Lluís Vila que assumeixi les
funcions de secretari a l’Assemblea d’avui. En Lluís Vila dona 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 15 de desembre de

2017.
En Lluís Vila explica que en la darrera Assemblea Ordinària del CEESC, que es va celebrar el 15
de desembre de 2017, es van presentar i aprovar el pla de treball, les quotes col·legials i el
pressupost del 2018 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: 33
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
1.2.

Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats de l’exercici de 2017.

En Lluís Vila explica als assistents que la Míriem Solsona, vicepresidenta de la Junta de Govern
del CEESC, i en Xavi Campos, gerent, presentaran la Memòria d’activitats del CEESC 2017.
Aquest any s’ha preparat un resum del més destacat per presentar a l’Assemblea; la memòria
descriptiva s’adjunta com a documentació de l’Assemblea 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 2.893 membres (2.842 persones col·legiades i 51 amics i amigues) i destaca que
la xifra de membres s’ha mantingut estable. 164 altes i 174 baixes col·legials i ha augmentat el
número d’Amics del CEESC. El que es manté exactament igual es la distribució per gènere. El
70% són dones i el 30% homes.
Sobre l’ordenació de l’exercici professional destaca la participació en la campanya a favor d'una
Llei de regularització de la professió d'Educació Social. El seguiment i participació en el Decret
d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, per tal de reivindicar
la figura dels professionals de l’educació social dins de l’àmbit educatiu, en els Projectes de
registre de grups d’interès de Catalunya i en el Projecte de reglament de desenvolupament
parcial de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Al llarg
de l’any s’han presentat 52 recursos de reposició a ens públics sol·licitant-los la modificació
2

d’algun contingut de les bases dels seus concursos i hem detectat una tendència a l’augment de
les respostes favorables
S’han mantingut actius 11 col·lectius professionals, 1 col·lectiu més que al 2016 i també han
augmentat el número de persones que hi estan vinculades, que ha passat de 195 al 2016 a 224 al
2017.
Enguany s’han ofert 33 accions formatives de les quals se n’han materialitzat 17. En els cursos
realitzats han participat 315 alumnes, que han valorat les formacions amb una nota mitjana de
4,15 sobre 5.
En les 24 Càpsules organitzades, hi han participat 382 persones (55 més que l’any passat).
Dins d’aquesta finalitat, un dels aspectes que cal seguir treballant és la prospecció del mercat
laboral i recerca de nous jaciments d’ocupació professional, recollir i posar a disposició els
debats i discursos a l’entorn de la professió generats al CEESC i posar tots els números de
Quaderns en obert (on line).
Pren la paraula la Míriem Solsona i explica que dins dels objectius que ens havíem fixat per la
promoció del reconeixement professional de l’educació social, destaca en positiu; la celebració al
llarg de tot l’any del 20è aniversari del CEESC, la creació del Comitè d’Ètica del CEESC i
aprovació del seu protocol de funcionament. Les 7 xerrades a universitats catalanes que
imparteixen el Grau en Educació Social amb la participació de 339 alumnes, l’organització de la
Jornada Camins i Perspectives Professionals per a l’Educació Social, amb la participació de 86
alumnes de 8 universitats diferents.
Sobre el 20è Aniversari del CEESC, la Míriem Solsona com a comissionada dels actes, destaca que
els actes realitzats s’han dut a terme al llarg de tot un any, es va iniciar la celebració a l’octubre
del 2016 i va finalitzar al novembre de 2017. Amb més d’un any d’activitats s’ha volgut donar
resposta als dos objectius consensuats per l’equip impulsor de la celebració; la comunitat
CEESC coneix la dinàmica del Col·legi, se’n sent protagonista i la gaudeix i la societat catalana
identifica els educadors i educadores socials com a agents principals del sector social. Per donar
resposta aquests reptes es va dotar al CEESC d’una imatge específica i es va dissenyar un
programa variat articulat amb propostes que s’ha dut a terme a tot el territori i fa un repàs a
aquestes activitats.
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.
Amb el segell del 20è aniversari ja es van realitzar 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
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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 al 2017 es van programar: 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.
També s’han fet debats professionals itinerants a tots els territoris sobre temes d’interès
professional, que es van transmetre per streaming i el vídeo queda penjat a la web. Escrivint
l'Educació Social, a Barcelona; L'acompanyament socioeducatiu, a Tortosa; Educació Social: rols,
llenguatge i context, a Tarragona; Art, Creativitat, Transformació i LO SOCIAL, a Lleida, i Lleure i
Educació Social, a Girona.
S’ha fet un número especial dels Quaderns d’Educació Social, monogràfic 20è Aniversari, que ha
volgut ajudar a conèixer la dinàmica de la institució, així com els àmbits que han tingut
presència en aquest recorregut històric i, a més, fa una mirada al futur.
Edició d’un vídeo del 20è Aniversari, que ha volgut posar en connexió el conjunt de las societat
amb els professionals de l’educació social, la seva història o el seu futur. “L’educació social: Qui
som? D’on venim? On anem?”
Amb la Gran Gala de l’Educació Social es va posar fi als actes programats de manera festiva,
amb un acte ludicofestiu a l’entorn de l’art com a eina per a la transformació social. Els
assistents a la Gran Gala van ser a l’entorn de 400 persones que van manifestar obertament la
seva satisfacció per la proposta.
De tota manera, per a aconseguir aquest objectiu cal seguir treballant per tal d’augmentar el
número d’Amics i Amigues del CEESC, tenir més espais de recerca i treball comú amb les
universitats. Treballar a favor que la professió d’educador i educadora social sigui regulada per
llei. Aprofundir en la relació amb els sindicats. Aprovar i executar el protocol per gestionar les
queixes i denúncies i el codi de bones pràctiques i adoptar la llei de protecció de dades i la de
procediments administratius.
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
2017 s’han emès 16 posicionaments propis i com a entitat ens hem adherit a 10 propostes
d’altres entitats o col·lectius. Hem millorat en la gestió de l’enviament del butlletí electrònic del
CEESC i del seu aspecte. I s’han creat diferents butlletins electrònics, per tal de segmentar millor
la informació.
Pel que fa als seguidors a les xarxes socials, hi hagut un augment respecte al 2016 a facebook,
twitter, instagram i linkedin.
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Cal seguir treballant per augmentar la presència del discurs del CEESC en els mitjans de
comunicació i poder tenir una major repercussió a nivell de presència comunicativa.
S’obre un torn de paraules sobre la memòria presentada.
En Pep Vallés comenta que en relació a la wikipedia és important arribar a una fita concreta del
que es volia fer i informar-ho. Es respon que és un projecte obert al qual es poden anar
introduint entrades a mesura que es tingui material elaborat.
Sense més aportacions es presenta a aprovació la Memòria de l’activitat.
Vots a favor: 49
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
1.3.

Aprovació, si s’escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2017

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, 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 a l’entorn
dels 574.218,34 €, i que finalment ha estat menor, tant en un cas com en l’altre, presentant
27.465,84 € 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.
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. Però ha estat ben organitzat i controlat ja que només hi ha hagut petits canvis sobre la
partida pressupostada per les entrades i sortides de persones.
Hi ha hagut una baixada important en la despesa d’activitat col·legial respecte d’anys anteriors.
En el cas de formació hi ha una disminució de la despesa que es correspon també amb un
menor nombre d’inscripcions i, per tant, d’ingressos. En Joan creu que cal fer una reflexió sobre
els motius pels quals no arribem a disposar de tota la partida d’activitat col·legial.
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Les despeses per impagats han estat molt altes, ja que al mes de juliol hi va haver un problema
amb la gestió de rebuts, i ha calgut enviar cartes certificades a les persones afectades per poder
solucionar la incidència.
Un 82% dels ingressos provenen de quotes i el 18% restant de convenis i subvencions.
Hi ha hagut un augment en els ingressos per formació a tercers, gràcies a la participació del
CEESC en un projecte pilot de la Direcció General d'Accions Comunitàries i Cíviques. Consistia
en fer una formació bàsica i després un assessorament individualitzat als responsables dels
casals cívics i de gent gran.
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 passiu del CEESC diu que som una entitat ben sanejada.
En Joan presenta també una evolució de l’estat de comptes del CEESC del 2012-2017
S’obre un torn de preguntes i qüestions.
En Fidel Prellezo diu que el fet que el 82% d’ingressos del CEESC vinguin de recursos propis és
el que dona solidesa i independència a l’entitat. Creu que sense perdre aquesta independència
es podria arribar al 75% d’ingressos propis i al 25% d’altres ingressos. I demana si s’han notat
molt les retallades en el número de subvencions.
En Joan respon que en un primer moment hi va haver una petita retallada, però que després
s’han mantingut estables.
En Pep Vallès pregunta com es fa el càlcul del valor dels edificis propietat del CEESC.
En Joan Muntané li explica que el valor dels edificis que surten al balanç no és el valor que
actualment tenen en el mercat. Sobre el valor de compra s’hi han anat aplicant els percentatges
d’amortització que marca la legislació. Si es volgués fer una actualització caldria demanar una
nova taxació, però no s’acostuma a fer per actualitzar el balanç.
Sense més aportacions es posa a l’aprovació de la Memòria econòmica i el Balanç de situació:
Vots a favor: 49
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, comenta que ja
s’ha explicat amb la memòria tots els actes i activitats que s’han realitzat per a celebrar aquests
20 anys.
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2.2.

Presentació de la Nova Junta del CEESC.

Pren la paraula la Maria Rosa Monreal i comenta que abans de presentar a la nova Junta cedeix la
paraula a la Pepi Borràs que durant els darrers 8 anys ha format part de la Junta de Govern del
CEESC i de la Junta delegada del CEESC a Terres de l’Ebre.
La Pepi Borràs llegeix un escrit en què expressa que per a ella han estat vuit anys molt especials i
vol reconèixer i agrair la feina que ha fa la Junta de Govern, la Junta delegada i l’equip de
treball. Destaca el compromís del Pep Vallés i tots els seus companys de la Junta de Terres de
l’Ebre, gràcies als quals s’han pogut fer possibles grans projectes com la publicació de l’Estudi
aproximació al Marc Teòric del programa d’Intervenció Socioeducativa 6-16. Aportació des de l’educació
social. I fa servir paraules de la Maria Rosa Monreal en el pròleg d’aquest llibre, en què diu que la
recerca és el present dels professionals per un futur millor. Per acabar vol valorar la feina que ja
ha fet i que farà la Junta que prendrà possessió quan s’acabi aquesta assemblea.
Després d’agrair les paraules de la Pepi Borràs, la Maria Rosa Monreal presenta les persones que
formaran part de la nova Junta. Explica que aquest nou equip el formen 17 persones, de les
quals 10 ja formaven part de la Junta de Govern i 7 són noves incorporacions. Això es tradueix
en què comptem amb experiència, coneixement i perspectiva, i també amb noves idees i
maneres de fer.
Explica que es planteja dirigir la Nau (segons la metàfora que va il·lustrar la Gran Gala de
l’Educació Social), amb la intenció de mobilitzar voluntats amb relacions positives amb els
companys de la Junta de Govern, l’equip tècnic i els Col·lectius professionals, per tal d’arribar a
interaccionar entre nosaltres i prendre consciència mútua de fer equip.
La diversitat d’àmbits on estem fortament incorporats els educadors i les educadores socials
(mediació, protecció, justícia, presons, serveis socials…) i la d’àmbits on tenim moltes
expectatives de consolidar-nos (biblioteques, escola, salut, centres culturals i cívics…) confereix
una gran riquesa de llocs on treballem per a l’Educació Social. Fa crida a deixar clara la nostra
aposta com a educadors i educadores socials que el nostre posicionament és ferm per ser una
professió necessària sense excloure, per això, d’altres professionals de l’acció social.
El mandat que ara comença acabarà si tot va bé el 2022, per això aquesta Junta s’ha fixat 22
reptes a fer. Destaca que cal treballar dur per a crear una futura Llei de l’Educació Social, i fa un
especial èmfasi en l’espai de cura professional. Al CEESC volem construir a poc a poc un espai
de cura des de la dignitat professional: ètica i codi deontològic. O el coneixement d’un mateix: la
supervisió de la pràctica. Com a professionals cal que sapiguem discriminar en cada situació
què es el que procedeix a fer i el que no ens correspon permetre’ns. I, finalment, com a Junta de
Govern volem trobar el punt de connexió entre els motius de les persones i la seva causa com a
col·legiats o professionals, una causa que ens involucra a tots i a totes.
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2.4.

Activitats dels col·lectius professionals del CEESC

En David Roman, membre 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 el model de protecció en general. En un primer moment el grup estava molt 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.
Ara han volgut passar del malestar la proposta, per això s’està treballant en dedicar les XI
Jornades d’Educació Social i Infància del proper 4 de maig a repensar el sistema de protecció
des de les bones pràctiques.
Explica que el sistema de protecció a la infància i l’adolescència a Catalunya passa per moments
de gran complexitat. A la presència d’un cada cop major nombre d’infants i adolescents amb
anomenats comportaments disruptius, greus dificultats en la construcció del vincle i problemes
de salut mental de diversa consideració, cal sumar l’arribada en gran quantitat d’adolescents
estrangers sense referents familiars, assumida també per un sistema de protecció amb poca
capacitat de resposta.
Desbordats per la rapidesa en què tenen lloc els esdeveniments, i sense gairebé temps per a
reaccionar, sovint els equips i els mateixos professionals han quedat atrapats en una certa
queixa que, si bé la majoria de vegades està plenament justificada, sovint ens atrapa i ens
impossibilita prendre la distància suficient per poder donar respostes adequades –que no
solucions– a la realitat que tenim al nostre davant.
La Jornada d’Educació Social i Infància d’enguany pretén aportar elements de reflexió i millora,
des de la perspectiva de les bones pràctiques, als professionals de l’àmbit de la protecció a la
infància i convida tothom a participar-hi.
S’obre un debat sobre la situació de la protecció a la infància i com es necessari l’aposta de
recursos de forma estructural per poder fer-lo funcionar i no de forma conjuntural.
3. Precs i preguntes
En Lluís Vila abans d’acabar l’Assemblea demana si algú té algun prec o pregunta a fer.
Sense precs ni preguntes finalitza l’Assemblea a les 18.30h.

Maria Rosa Monreal
Presidenta del CEESC

Lluís Vila
Vocal del CEESC

Barcelona, 16 de març de 2018
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Persones assistents a l’Assemblea:
1240
6051
1145
3514
7624
100
2904
9361
6239
21
35
104
10225
6227
1009
6584
10098
27
1528
9310
155
7986
7692
10075
398
10140
3919

JOSEPA
BEGOÑA
FRANCESCA
GLÒRIA
RUBÈN
MONTSERRAT
CÉSAR
LAURA ESTER
NÚRIA
RAFEL
ISABEL
MAITE
LAIA
MARIA ROSA
JOAN
GABRIEL
PAULO
CARME
ROSARIO
DAVID
MA. DOLORS
JOSÉ MANUEL
MÍRIEM
CIBEL ALICIA
JOSEP
LLUÍS
ROSSEND

BORRÀS PÀMIES
ESCRIBANO GARVIN
FERRARI REBULL
FERRER GEORGES
FORNÓS CASARES
FREIXA RAMÍREZ
HERGUETA DE DIEGO
JARQUE JULIAN
LLOPIS ROCA
LÓPEZ ZAGUIRRE
MAESTRE COTRINA
MAURICIO JAREÑO
MOLLON PORTA
MONREAL BEL
MUNTANÉ SEUBA
NDJOLI MEDIKO
OUTEIRAL PÉREZ
PANCHÓN IGLESIAS
QUERO MIGUELES
ROMÁN FERNÁNDEZ
SALADRIGAS TREPAT
SANTIAGO SÁNCHEZ
SOLSONA POBES
SUÁREZ BRONCINI
VALLES HERRERO
VILA SAVALL
VIÑES LÓPEZ
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Persones que han delegat el vot:
10173
8687
5223
600
1650
6427
8519
10205
122
8139
9577
7622
8901
1644
8813
210
2931
1158
7623
9998
4707
9989
9399
10238
7508
7747

ROGER
ANSELM
MONTSERRAT
MANUEL
ASSUMPCIÓ
MARCELO
ROSA M.
ARIADNA
XAVIER
LAIA
LAURA
JORDI
MONTSERRAT
ANGEL
EVA
ESTEVE
JOSÉ ANTONIO
XAVIER
LÍDIA
MERITXELL
JUAN GERARD
AINA
NÚRIA
ISABEL
CARMEN JOSÉ
SILVIA

BARRACHINA TERRADES
BERTRAN PERPINYÀ
BLANCO NEBREDA
CORTÉS PINTO
COSTALS PUIG
FERNÁNDEZ GÓMEZ
GIRÓS RAIG
GOMÀ BERGADÀ
GONZÁLEZ POVEDA
GONZÁLEZ PRÁDANOS
GUXENS BADIA
IGLESIAS MATEO
MARTOS BUZÓN
MESTRES VILA
MIRETE GALLACH
OLLÉ GASCÓN
PLANA FARRÉ
PUIG SANTULÀRIA
PUIGVERT VILERT
RAURICH MORENO
SÁNCHEZ GONZÁLEZ
SÁNCHEZ MASCORT
TORRES QUEROL
VALLÉS BELMONTE
VILLARREAL REDÓN
VILLEGAS GARALUT

Persones convidades
A133
A115

JORDI
JUAN JOSÉ

MARTÍNEZ BUSOM
VERNET DIAGO
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