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

Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 

de 11 de desembre de 2020 

 

 

a les 16.00 hores en primera convocatòria 

17.00 hores en segona convocatòria 

Lloc: Convocatòria virtual 

 

Ordre del dia 

 
1. Temes ordinaris: 

1.1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 21 de 

setembre de 2020. 

1.2. Aprovació, si escau, del Pla de Treball del CEESC per a l’any 2021.  

1.3. Aprovació, si escau, de les Quotes del CEESC per a l’any 2021.  

1.4. Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2021. 

1.5. Aprovació, si s’escau, de la Convocatòria 2021 d’ajuts a iniciatives socials 

i projectes especials COVID-19. 

 

2. Precs i preguntes. 

 

............................................................. 

Comença l’Assemblea a les 17.00h. 

............................................................. 

En Rossend Viñes, secretari del CEESC, dona la benvinguda als assistents, 

comenta que per poder garantir les mesures de prevenció i facilitar la 

participació de totes les persones col·legiades, l’Assemblea la farem virtualment 

i agraeix a totes les persones que s’han acreditat amb antelació al llarg de la 

setmana, ja que aquest fet ha agilitzat molt la incorporació dels assistents i dona 

per iniciada l’Assemblea en segona convocatòria. 

1.1 Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 21 de 

setembre de 2020. 

Es revisa la proposta d’acta de l’Assemblea de 21 de setembre de 2021, en què 

es va aprovar la memòria d’activitat i el balanç i el compte de resultats de 2019. 

Es passa a votació.  

• Vots a favor: 37 

• Vots en contra: 0 

• Vots en blanc: 0 

 Abstencions: 2 
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1.2 Aprovació, si escau, del Pla de Treball del CEESC per a l’any 2021.  

En Xavi Campos fa la presentació del Pla de treball del CEESC 2021 indicant 

que segueix l’estructura dels Plans de treball dels anys anteriors, i que aquest 

any s’ha ampliat el número d'accions i objectius respecte de l'any anterior, i que 

per fer més àgil la presentació explicarà algun dels objectius nous que hi ha en 

cada un dels tres blocs en què està dividit: A. Defensa dels interessos 

professionals de les col·legiades i col·legiats; B. Promoció del reconeixement 

professional de l’Educació Social, i C. Comunicació del discurs institucional per 

tal que la ciutadania ens reconegui com a defensors dels seus drets. 

Dins del bloc de Defensa dels interessos professionals de les col·legiades i col·legiats, 

assenyala l’objectiu A.10 Augmentar el volum de professionals joves incorporats a la 

dinàmica del Col·legi, durant l’any 2020 ja es va fer una primera reunió del Think 

Tank Jove del CEESC que va néixer amb la idea de generar una proposta oberta 

a la participació de les persones membres del Col·legi més joves amb un 

objectiu doble: d’una banda, actualitzar continguts, serveis, activitats o accions 

del CEESC i, de l’altra, i sobretot, rejovenir la participació i la implicació en el si 

de l’organització quan els col·legiats i les col·legiades més joves ja sumen més 

d’un 20% de la base social. Per a aquest 2021 el repte es la consolidació d’aquest 

col·lectiu.  

L’objectiu A.12 Vetllar pels espais professionals que es troben en retrocés pel que fa a 

volum d’educadores i educadors socials. Explica que actualment hi ha àmbits 

professionals on s’està detectant que està minvant la presència d’educadores i 

educadors socials i que des del CEESC es vol dissenyar una estratègia de 

promoció d’aquests àmbits, realitzant accions concretes per a donar-los 

visibilitat. 

Dins d’aquest primer bloc també destaca l’objectiu A.13 Treballar per 

l’actualització de les definicions de la presència dels professionals de l’educació social en 

la cartera de serveis. Es vol fomentar la constitució d’un grup d’experts per 

aportar propostes concretes d’actualització de la cartera de serveis en el marc 

del Pla Estratègic de Serveis Socials que s’està impulsant des de l’administració, 

que redacti un document de proposta d’actualització de la presència 

d’educadores i educadors socials en la cartera de serveis.  

Dins del bloc B de Promoció del reconeixement professional de l’Educació Social, 

assenyala l’objectiu B.7, que preveu redactar la tercera edició de l’Informe de 

l’estat de la professió, amb un apartat monogràfic sobre cura professional.  

Un altre objectiu que assenyala dins d’aquest bloc és el B.11 Acompanyar 

processos d’actualització del discurs professional, i assenyala l’acció B.11.2 una 

programació d’activitats per interpel·lar els referents polítics per tal que 

assumeixin el compromís legal de constituir espais participatius en centres 

residencials d’infants i joves.  
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Així mateix, parla de l’objectiu B.13 Dibuixar una proposta actualitzada del paper de 

l’educació social en l’àmbit dels centres escolars. Des del CEESC volem acompanyar 

l’experiència pilot d’incorporació de 75 educadores i educadors socials en 

centres escolars en el curs 2020/21, desplegant accions de seguiment en funció 

dels diferents col·lectius implicats: educadores i educadors socials; professorat, 

famílies, infants i adolescents… i publicant un informe sobre la necessitat i el 

potencial de la incorporació de la figura professional en els centres docents, 

amb les diferents perspectives del món escolar i dades de l’experiència del curs. 

Per finalitzar aquest bloc, apunta l’objectiu B.6 Dissenyar estratègies de promoció 

del Col·legi entre el món universitari a través del col·lectiu docent. Al 2021 es vol crear 

una campanya de foment de l’organització col·legial a través de la complicitat 

docent, per tal d’augmentar el número d’Amics del CEESC i de les persones 

col·legiades recentment graduades. 

Dins del tercer bloc, C. Comunicació del discurs institucional per tal que la ciutadania 

ens reconegui com a defensors dels seus drets, els objectius que assenyala com a 

novetat són el C.7 Garantir el discurs professional en tot el seu espectre (temàtic i 

territorial), amb la constitució d’un equip de corresponsals, per a disposar com a 

mínim d’un corresponsal per delegació i àmbit, per tal de poder donar 

respostes àgils quan ens en demanin l’opinió i poder explicar-nos nosaltres i 

que no ens expliquin altres. També destaca l’objectiu C.11 Celebrar el 25è 

aniversari de la creació del Col·legi amb la realització d’un programa d’actes 

específics de celebració que es faran majoritàriament al voltant del 2 d’octubre i 

que ens poden ajudar a reivindicar-nos i a fer-nos visibles.  

Un cop feta la presentació s’obre un torn de paraules sobre el Pla de treball 

presentat. 

En Pep Vallès agraeix la feina i recorda que també aquest any se celebraran els 

10 anys de la delegació de Terres de l’Ebre. Li sembla molt encertat l’objectiu de 

treballar per incorporar gent jove al CEESC des de la seva visió.  

La Maite comenta que caldrà pensar veure com comunicar-nos amb la gent 

jove, adaptar els canals i el llenguatge.  

Es dona per tancat el torn de paraules i es passa a votació:  

• Vots a favor: 39 

• Vots en contra: 0 

• Vots en blanc: 0 

 

1.3 Aprovació, si escau, de les Quotes del CEESC per a l’any 2020.  

En Joan Muntané explica la proposta de Quotes per al CEESC. La proposta 

presentada és la de mantenir les quotes i incorporar una quota per a persones 

acabades de graduar de 82 € anuals. De cara al 2021 es proposa, doncs: 

inscripció: 50 €; quota anual: 164 € que inclou l’assegurança de responsabilitat 
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civil; quota trimestral per a persones aturades: 15 €; quota anual per a 

pensionistes: 17 €, i quota anual per a altres professionals amics del CEESC: 5 €. 

La quota d’Amics del CEESC per a estudiants d’Educació Social es manté 

gratuïta. La quota de Quaderns d’Educació Social (7€) continua cobrant-se a banda 

i són d’adscripció voluntària. 

La Maite felicita la iniciativa de quota reduïda del primer any, i pregunta si amb 

la situació actual en què hi pot haver col·legiats que sense estar a l’atur no 

estiguin cobrant, s’ha pensat en facilitar el pagament de la quota d’aquest 

col·legiats. 

En Joan respon que ja tenien un mecanisme per tal que els col·legiats puguin 

contactar amb el Col·legi per consultar altres modalitats de pagament que 

s’ajustin a la seva situació econòmica. També hem observat que aquest darrers 

mesos no han augmentat el número de demandes d’aquesta línia, al contrari del 

que es podia preveure. 

Després de presentar també pressupost es passa a la votació de les quotes:  

• Vots a favor: 38 

• Vots en contra: 0 

• Vots en blanc: 0 

 Abstencions: 1 

 

1.4 Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2021. 

Un pla de treball ambiciós implica tenir també un pressupost ambiciós. 

En Joan Muntané explica el document en grans masses de partides: ingressos i 

despeses. Indica que, en correspondència amb el Pla de Treball, també és un 

pressupost de continuïtat, en què s’han ajustat algunes partides a partir del que 

ha estat la realitat del 2020.  

Pel que fa als ingressos, el 80% provenen de les quotes col·legials. De cara al 

2020 es preveu un petit augment d’aquests ingressos pensant en què podem 

treballar en la incorporació dels joves, el repte el fixem en augmentar els 

ingressos per activitats subvencions convenis i contractes. 

Pel que fa a les despeses, es mantenen les despeses generals i fungibles i 

s’incrementa la partida de l’equip tècnic ja que s’incorpora una persona per fer 

l’atenció col·legial a Girona.  

En l’activitat col·legial es veu un augment de les despeses; s’ha incorporat una 

partida per a tots els actes del 25è aniversari i s’ha fet una reserva per a la 

promoció de la participació al VIII Congrés Estatal d’Educació Social que s’ha 

ajornat aquest 2020 i que es preveu fer al 2021. Hi ha menys despesa en el 

manteniment de les seus, ja que en aquest primer semestre es preveu utilitzar 

menys la seus i els desplaçaments dels membres de Junta.  
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El resultat és un pressupost equilibrat que a nivell global és una mica superior 

al del 2020. En Joan presenta una comparativa de l’evolució de les despeses i 

ingressos del CEESC en els darrers 3 anys. 

S’obre el torn de preguntes i qüestions. 

Sense cap pregunta, ni qüestió es passa a la votació del pressupost:  

 

• Vots a favor: 38 

• Vots en contra: 0 

• Vots en blanc: 0 

 Abstencions: 1 

 

1.5 Aprovació, si s’escau, de la convocatòria 2021 d’ajuts a iniciatives socials i 

projectes especials COVID-19.  

En Pep Guasch, tècnic de projectes, universitats i participació, explica que 

donada la situació d’aquest any, es va acordar no fer pública la convocatòria 

d’Ajuts a Iniciatives Socials i repensar el projecte per a la Convocatòria del 2021. 

La proposta per al 2021 passa per un petit canvi de nom: "Convocatòria d’Ajuts 

a iniciatives socials i projectes especials COVID-19" (no inclouria projectes de 

cooperació al 2021 a raó de la situació).  

 

Amb dues línies:  

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 (aquesta ja hi era i fa referència 

a iniciatives socials). 

2) Projectes especials que ajudin a millorar la situació de col·lectius 

afectats (o més afectats) a raó de la crisi de la COVID-19, impulsats 

per educadors i educadores socials.  

 

Amb un requisit:  

1) Les persones o entitats que es presentin a una o altra línia han de ser 

col·legiades al CEESC (en cas de ser entitats, als seus òrgans de 

govern hi hauria d'haver més d'una persona col·legiada). 

La idea es obrir una línia especial de 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 educadores i educadors socials.  

Que se suma a la que ja teníem de 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. 

La dotació econòmica seria de 4.922,20 € i s’estableix una distribució del total de 

la dotació econòmica corresponent a un 50% per a cada línia d’acció: 2.461,10 € 
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S’obre el torn de paraula:  

En Pep Vallès pregunta d’on surt l’1% que es dedica a cooperació. En Joan 

Muntané respon que dels ingressos ordinaris del CEESC segons es va acordar 

en Assemblea, però que sempre és revisable. 

Es passa a la votació de la proposta:  

• Vots a favor: 39 

• Vots en contra: 0 

• Vots en blanc: 0 

 

3. Precs i preguntes. 

La Maite Mauricio explica que el passat 10 de desembre vam fer la primera 

sessió dels Diàlegs d’Ètica en temps de pandèmia i que el proper 9 de febrer 

se’n farà la segona sessió. La idea d’aquests diàlegs ètics és oferir un espai on 

formular les preguntes i dilemes ètics que ens estem fent i que no tenim temps 

de compartir amb altres professionals. Per a la segona sessió, volem tenir com a 

punt de partida les aportacions que es van fer el 10 de desembre i les que ens 

puguin arribar amb l'objectiu de fer una reflexió conjunta, i anima a tots els 

presents a participar al febrer o a enviar les seves reflexions per escrit al Comitè 

d’Ètica.  

La Laia Mollon diu que, en aquests moments, tot i que li agradaria poder 

reflexionar sobre la tasca, li costa pensar en ètica quan el que més li preocupa és 

que la professió s’ha desdibuixat notablement (diversitat de tasques de 

l’educador/a social). 

En Josep Maria Cabanes diu a que a ell el que més li preocupa és la 

precarització de la professió, que ha obligat molts companys a deixar la 

professió, contractes de poques hores, educadors que treballen en 2 o 3 llocs per 

arribar a tenir una jornada complerta.  

Maria Rosa comenta que des del CEESC hem impulsat un observatori de la 

professió per poder tenir dades de primera mà per poder comentar en els espais 

de representació i incidència política. Intrusisme i precarietat són un problema 

greu de la professió.  

La Patricia Sarrias apunta que la pandèmia ens ha visibilitzat com a sector 

essencial, penso que és un bon moment per defensar la professió i també la 

categoria professional.  

I en Mario Robles Rionegro afegeix que és essencial la valoració de la professió i 

sous dignes. Tot i que sigui difícil. 

En Pep Vallès diu que a nivell estatal també s’està treballant per ordenar el tema 

de les categories, i que la situació ha anat millorant amb les carteres de serveis, 
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les lleis de Serveis Socials han ajudat a millorar aquests darrers anys, però que 

encara cal treballar molt. 

En Xavier Puig reconeix la feina que estan fent les diferents representacions en 

nom del Col·legi ja que calen moltes mans per poder arribar a tot arreu. S’està 

fent molta interlocució política, però calen veus expertes per poder arribar a fer 

incidència en tots els àmbits.  

Com a anècdota, per a finalitzar l’assemblea, la Maria Rosa comenta que el 

Col·legi de metges farà 125 anys i encara segueixen fent reivindicacions; el 

nostre en fa 25, posem-nos sempre en valor i continuem treballant. 

............................................................................................................ 

Sense més precs ni preguntes finalitza l’assemblea a les 19.00h 

.............................................................................................................. 
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ASSISTENTS 

ALBERT FONT TARRÉS 

ESTEVE OLLÉ GASCÓN 

FIDEL PRELLEZO GARCÍA 

FRANCESCA FERRARI REBULL 

ISABEL ALINS LÓPEZ 

JOAN MUNTANÉ SEUBA 

JOSÉ MA. CABAÑAS RAIGÓN 

JOSEP VALLÉS HERRERO 

JUAN JOSÉ VERNET DIAGO 

LAIA MOLLON PORTA 

LAURA FRAILE VICENTE 

LLUÍS VILA SAVALL 

MAITE MAURICIO JAREÑO 

MANUEL CORTÉS PINTO 

MARIA ROSA MONREAL BEL 

MARIO ALBERTO ROBLES RIONEGRO 

MÍRIEM SOLSONA POBES 

NOÈLIA REDÓ MORATO 

NÚRIA PALAU SENDRA 

PATRICIA SARRIAS JAVIER 

PAU ROMEO ALCOCER 

REMEI FABREGAT FERNÁNDEZ 

ROSARIO QUERO MIGUELES 

ROSSEND VIÑES LÓPEZ 

RUBÈN FORNÓS CASARES 

SANDRA LILIANA GALLARDO SALINAS 

XAVIER PUIG SANTULÀRIA 
 

 

VOTS DELEGATS 

 

ASSUMPCIÓ COSTALS PUIG 

CARME PANCHÓN IGLESIAS 

EULÀLIA LÓPEZ-MATEOS FERRARI 

GUILLEM CANALS FIOL 

HELENA HOMEDES VILÀS 

INÉS SOLÉ VERICAT 

JORDI IGLESIAS MATEO 

JOSÉ ANTONIO PLANA FARRÉ 

JOSEPA BORRÀS PÀMIES 

LAURA AUBESO SALES 

LÍDIA PUIGVERT VILERT 

PAULO OUTEIRAL PÉREZ 


