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1
Presentació

Companyes i companys,

Amb aquestes ratlles us 
introdueixo a la memòria 
que correspon a un any 
de canvi de Junta de 
Govern, i que, per tant, 
dóna resposta a l'últim 
Pla de Treball de la Junta 
a la qual nosaltres vam 
donar relleu.

Es tractava d'un pla de 
treball continuista amb 
el del 2013, concretat en 
23 objectius, que volia 
incidir en ratificar el compromís en la defensa dels drets de ciutadania; en la 
proximitat a les persones i els moviments socials; en l’acompanyament de les 
col·legiades i col·legiats en el seu conjunt, però prioritzant, en la mesura del 
possible, els que han perdut o estan en risc de perdre la seva feina, i els que estan 
patint unes retallades brutals de les seves condicions laborals.

Comprovareu que des del Col·legi hem seguit generant debat i propostes en 
temes que afecten la professió així com la societat, participant en processos 
legislatius i també fent sentir la nostra veu al carrer i als mitjans, pronunciant-
nos contra situacions socials injustes. És transcendental que una institució com 
el Col·legi i, de retruc, el col·lectiu al qual representa, tingui aquesta incidència 
en el moment que vivim. Per a la Junta de Govern actual és aquest un tema 
absolutament prioritari. Fruit d’aquest accent, podem destacar el naixement de 
tres nous col·lectius professionals com a resposta a les necessitats emergents.
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PRESENTACIÓPRESENTACIÓ

S’ha treballat fort en la millora del conjunt de propostes que configuren el Servei 
d'Orientació Professional, cercant respostes a mida de totes i cadascuna de les 
necessitats que se’ns han anat explicitant i, fins i tot, mirant d’avançar-nos-hi.

Pel que fa a la vetlla per l’actualització en la trajectòria professional de col·legiades 
i col·legiats, s’ha consolidat un catàleg de propostes formatives i informatives 
que any rere any augmenta en participants.

Sempre hem pensat que la millor manera de donar resposta als reptes que ens 
plantegem és fer-ho acompanyats de tots aquells agents més adients en cada cas 
i amb aquesta filosofia ha estat contínua la proactivitat en la gestació d’aliances. 
El millor exemple de l’any, sense cap mena de dubte, ha estat la celebració del 
Congrés Català de Serveis Socials. Ha suposat un gran repte compartit amb 
altres col·legis professionals al qual s’ha donat resposta amb èxit des de totes les 
perspectives possibles.

Sense entrar en detall de les informacions recollides en el conjunt del document, 
sí que sembla important remarcar també la consolidació del projecte Sèniors, 
que vol fer alçar la veu de l'experiència d'educadores i educadors socials i el seu 
suport a les noves generacions de professionals i al Col·legi; la continuïtat de 
CiutatBeta, que posa en joc processos i eines innovadores per a l’acció social, i la 
del Glossari Terminològic Català per a la Mediació. Tres projectes que han obtingut 
reconeixement en forma de subvenció i que són mirall per a professionals i 
institucions.

És cert que hi ha determinats objectius que no han acabat d’assolir-se, tot i que la 
feina que hi va associada ha estat cabdal en el dia a dia del Col·legi i, en general, 
ens permet estar satisfets dels resultats obtinguts. Hem de seguir perseguint 
l’excel·lència en la proximitat amb col·legiades i col·legiats, i fer de la participació 
l’eix veritablement transversal del Col·legi, però som conscients que això serà 
així en la mesura que siguem capaços de comptar amb totes i tots; cadascú en la 
mesura del que li sigui possible; allà on més li interessi; amb propostes, queixes, 
comentaris o feina. Ens hem de seguir comunicant, els uns amb els altres. 

El Col·legi és la suma dels seus membres, i la nostra força és, precisament, 
aquesta suma.

Atentament,

Paco Gea
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2
Funcionament 
del CEESC 

El CEESC és una corporació de dret públic que té com a missió regular l’exercici de 
la professió, establir garanties a la ciutadania i proporcionar serveis als col·legiats 
i col·legiades per tal que potenciïn l’excel·lència. 

El CEESC és l’agent social de referència pel que fa a temes d’àmbit social que 
promou la figura de l’educador/a social i ajuda a fer-la visible i aporta a la 
societat i a la ciutadania garanties, informació, orientació sobre l’exercici de la 
professió, seguretat, rigor, així com control deontològic.

El CEESC es regeix pels Estatuts aprovats el 2013, per la Llei 7/2006, de 31 de maig 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i per la resta de 
disposicions legals que li siguin d’aplicació.

LES SEVES FINALITATS ESSENCIALS SÓN:
• Ordenar l’exercici professional en qualsevol de les seves formes i 

modalitats.
• Representar els interessos professionals de les persones col·legiades, 

especialment en les seves relacions amb l’Administració. 
• Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades.
• Vetllar per tal que l’actuació de les persones col·legiades corresponguin 

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

• Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions 
deontològiques de la professió.

• Protegir els interessos de les persones usuàries i consumidores dels 
serveis professionals.

• Promoure el reconeixement social i professional de l’educació social
Els dos màxims òrgans de govern del CEESC són l’Assemblea de col·legiats i 
col·legiades i la Junta de Govern.

QUÈ ÉS EL CEESC
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FUNCIONAMENT DEL CEESC

Durant l’any 2014 s’han celebrat 2 assemblees ordinàries.

Les assemblees ordinàries van ser el 15 de març i el 13 de desembre.

A l’assemblea del 15 de març es van aprovar la Memòria d’activitat de l’exercici 
de 2013, el Balanç i el compte de resultats de 2013. Hi van participar un total de 
58 persones, de les quals 31 hi van assistir presencialment, i 27, delegant el vot.

A l’assemblea del 13 de desembre es van aprovar el Pla de treball, les Quotes i el 
Pressupost del CEESC per al 2015. Hi van participar un total de 37 persones, de les 
quals, 25 hi van assistir presencialment, i 12, delegant el vot.

ASSEMBLEA

Assemblea ordinària de 15 de març de 2014

El 13 de gener de 2014, va finalitzar el termini de recepció de candidatures 
per a la renovació de la Junta de Govern del CEESC. Es va presentar una única 
candidatura, que va prendre possessió el 15 de març de 2014, un cop acabada 
l’Assemblea Ordinària.

Així doncs, fins al 15 de març la Junta de Govern va estar formada per:

Presidència: Pepín de la Rosa

Vicepresidència: Núria Ferrer

Secretaria: Andreu Peláez

Tresoreria: Joan Muntané

Vocalies: Pepi Borràs, Xavier Franch, Rafel López, Àngel Mestres, Pepe Otero, 
Elisenda Reig, Charo Quero, Sera Sánchez, Míriem Solsona, Manolo Cortés, Luís 
Domínguez i Xavier Puig.

Fins el 15 de març es van realitzar 4 reunions de Junta de Govern

A partir del 15 de març la Junta de Govern ha estat formada per les següents persones:

Presidència: Paco Gea

Vicepresidència: Charo Quero Migueles (fins al 27/06) i Miriem Solsona Pobes (a 
partir del 27/06)

Secretaria: Andreu Peláez

Tresoreria: Joan Muntané

Vocalies: Pepi Borràs, Eduardo Cano, Begoña Escribano, Ricard Fernández, Rubèn 
Fornós (a partir del 14/11), Xavier Gasulla, Lola Lacuna, Joan Marull (fins al 27/06), 
Maria Rosa Monreal, Noelia Muñoz, Gabi Ndjoli, Esteve Ollé, Xavier Puig, Charo 
Quero (a partir del 27/06), Sera Sánchez (fins al 26/09), Míriem Solsona (fins al 
27/06), Rossend Viñes i Pep Vallés.

Del 15 de març al 31 de desembre del 2014 s’han realitzat 8 reunions de Junta de Govern.

JUNTA DE GOVERN

Assemblea ordinària de 13 de desembre de 2014
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FUNCIONAMENT DEL CEESC

COORDINACIÓ OPERATIVA I TÈCNICA (COT) 
El COT, anomenat en els Estatuts Comissió Permanent, és l’òrgan de govern 
format per presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria i que gestiona la 
continuïtat del treball entre Juntes.

Del 15 de març al 31 de desembre del 2014 s’han realitzat 7 reunions de COT.

CAMP DE TARRAGONA
Presidència: Lluís Canals (fins al 25/4) i Ricard Fernández Pascual (a partir del 25/4)

Tresoreria: Núria Balsells (fins al 25/4) i Ester Ibañez (a partir del 25/4)

Secretaria: Gabriel Ndjoli

Vocalies: Ester Ibañez (fins al 25/4), Ricard Fernández (fins al 25/4), José Luís 
Cabrera (fins al 25/4), Maria Rosa Barreto (a partir del 25/4), Jordi Papiol (a partir 
del 25/4) i Antoni Escarré (a partir del 25/4).

Al llarg del 2014 s’han realitzat 8 reunions de la Junta delegada. 

GIRONA 
Presidència: Rubèn Fornós

Vicepresidència: Joan Marull (fins al 27/06)

Secretaria: Jordi Iglesias 

Tresoreria: Diana Sala (fins al 27/06) i Maria Garcia (a partir del 8/11) 

Vocalies: Carles Brugarola i 
Maria Garcia (fins al 27/06), i 
Caterina Hernández, Assumpció 
Costals, Aina Sánchez i Pep 
Plana (a partir del 8/11).

Al llarg del 2014 s’han realitzat 4 
reunions la Junta delegada.

JUNTES DELEGADES

La Junta de Govern entrant

La nova Junta delegada de Girona
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FUNCIONAMENT DEL CEESC

LLEIDA
Presidència: Ares Villoria

Vicepresidència: Adolf Martínez

Secretaria: Esteve Ollé

Tresoreria: Xavier Gasulla

Vocal: Pere Izcarra (fins al 8/07) 

Al llarg del 2014 s’han realitzat 3 reunions de la Junta delegada.

TERRES DE L’EBRE
Presidència: Josep Vallés

Vicepresidència: Pepi Borràs

Secretaria: Inés Solé

Tresoreria: Manel Roman

Vocalies: Raquel Aixendri, Núria Palau, Carina Callejón

Al llarg del 2014 s’han realitzat 3 reunions de la Junta delegada.

Membres de l’equip de treball i de la Junta de Govern
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FUNCIONAMENT DEL CEESC

EQUIP DE TREBALL 

EQUIP DE GERÈNCIA
XAVI CAMPOS

Gerència
Hores setmanals: 35,5h
% jornada laboral: 100%

ÒNIA NAVARRO
Subdirecció

Hores setmanals: 35,5h
% jornada laboral: 100%

EQUIP TÈCNIC
EVA Mª SASOT

Atenció col·legial
Hores setmanals: 30h
% jornada laboral: 83% 

MARIA FIGUERAS
Comunicació

Hores setmanals: 20h
% jornada laboral: 56%

ANNA TORNER
Formació, participació i universitats

Hores setmanals: 20h
% jornada laboral: 56%

PEP GUASCH
Projectes

Hores setmanals: 20h
% jornada laboral: 56%

EQUIP ADMINISTRATIU
YOLANDA GÁLLEGO

Atenció col·legial
Hores setmanals: 20h
% jornada laboral: 56% 

TONINO BATTAGLIA
Comptabilitat

Hores setmanals: 25h
% jornada laboral: 70% 

ÓSCAR ZARAGOZA
Informàtica

Hores setmanals: 35,5h
% jornada laboral: 100%

SÒNIA RODON
Llengua i comunicació

Hores setmanals: 27h
% jornada laboral: 74%

PERSONAL DE NETEJA
ENCARNA JIMÉNEZ

Neteja
Hores setmanals: 12h
% jornada laboral: 34%

EQUIP A DELEGACIONS
MARIA GARCIA

Atenció col·legial a Girona (fins al 25/08)
Hores setmanals: 9h

% jornada laboral: 25% 

IRIS LÓPEZ
Atenció col·legial a Lleida

Hores setmanals: 6h
% jornada laboral: 17%

INÉS SOLÉ
Atenció col·legial a Tortosa

Hores setmanals: 2,5h
% jornada laboral: 7%

NÚRIA PALAU
Atenció col·legial a Tortosa 

Hores setmanals: 2,5 (substitució)
% jornada laboral: 7%

ANNA SOLÉ
Atenció col·legial a Reus

Hores setmanals: 6h
% jornada laboral: 17%

ESTUDIANTS DE PRÀCTIQUES
CRISTINA BALDÍO
Educació Social. UNED
Suport als projectes  

SocialGlobal i CiutatBeta
Hores de pràctiques: 120h

CRISTINA CAPELLÁN
Disseny de productes gràfics. ASEDEM

Suport en el disseny  
de materials de comunicació

Hores de pràctiques: 40h

BRYAN ISMAEL CUELLO
PQPI Administració. FEMAREC

Manteniment de l’arxiu
Hores de pràctiques: 130h

RUBÈN RODIEL
Educació Social. UNED

Suport al projecte SocialGlobal
Hores de pràctiques: 120h

AROA BENITO
Gestió i Administració Pública. UB
 Suport al desplegament dels 

Estatuts, borsa de treball, seguiment 
de contractació pública i SocialGlobal

Hores de pràctiques: 300h
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L’any 2014 el vam acabar amb un total de 2.901 persones col·legiades.
Durant l’any hi ha hagut 172 altes (40 segones altes) i 367 baixes. 

El ritme de col·legiació és més o menys estable al llarg de l’any, excepte durant el 
mes d’agost en què el Col·legi roman tancat per vacances. Pel que fa a les baixes, 
es concentren entre els mesos de novembre i gener, coincidint en el moment de 
renovació de la quota.

MOVIMENT COL·LEGIAL

MOVIMENT COL·LEGIAL ANUAL
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COL·LEGIADES I COL·LEGIATS

MOVIMENT COL·LEGIAL 2010-2014

L’any 2013 va ser el primer any de la nova promoció universitària de titulats en 
grau en Educació Social i ja vam començar a veure un increment en les altes que 
ha continuat durant aquest any 2014.
Pel que fa a les baixes, han incrementat en un 26% respecte al 2014.

PERFIL DE LES COL·LEGIADES I ELS 
COL·LEGIATS
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COL·LEGIADES I COL·LEGIATS

Tal i com mostra el gràfic, el nombre més alt de baixes col·legials és causat per 
quotes impagades; són baixes de les quals no coneixem els motius reals. Entre la 
resta de baixes, els motius més comuns són el fet de no exercir com a educador/a 
social i els motius econòmics. Durant els últims dos anys, s’ha fet un esforç per 
analitzar les situacions econòmiques problemàtiques, per tal d’adaptar les 
quotes a cada cas concret.

Com mostra aquest gràfic els motius que més valoren les persones quan es 
col·legien es mantenen amb valors molt semblants any rere any. El motiu 
principal és l’accés a informació relativa a la professió, seguit del Servei 
d’Orientació Professional. També troben important que el CEESC sigui un espai 
de representació de la professió i disposar d’un servei d’assessorament jurídic.
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Com ja ve sent habitual en aquests dos darrers anys, la memòria del CEESC 
segueix l’esquema del Pla de Treball i per començar i situar-nos-hi, hi trobareu 
un quadre en què enumerem els objectius i els valorem en funció de si l’hem 
aconseguit realitzar o no.

A la primera columna s’indica l’apartat en què s’emmarca l’objectiu, a la segona, 
el número d’objectiu, i a la tercera, el seu títol. Una rodona verda al costat d’un 
objectiu indica que hem aconseguit dur-lo a terme, i una rodona taronja indica 
que l’objectiu està en procés d’execució. A la darrera columna, s’indica la pàgina 
en què s’explica més detalladament l’objectiu.

La voluntat d’aquest quadre és que de la manera més gràfica possible, i només 
amb cop d’ull, es vegi què s’ha aconseguit durant tot l’any de treball.

Al llarg de la memòria seguim amb aquesta lògica de les rodones verdes o 
taronges per anar explicant els objectius.4

Valoració amb relació als 
objectius del Pla de Treball

78%

22%

Aconseguits

En procés

ESTAT DELS OBJECTIUS DEL PLA DE TREBALL 2014



2014

15

VALORACIÓ AMB RELACIÓ ALS OBJECTIUS
Apartat Obj.  Títol de l’objectiu Estat Pàg.

5 1 Incentivar la reflexió a l’entorn de temes d’interès de l’educació social 16

5 2 Ser presents i participar d’accions que ajudin a reflexionar entorn a la professió 18

5 3 Promoure espais de reflexió, intercanvi i generació de propostes entre professionals, professors universitaris i estudiants d’ES 20

5 4 Oferir un espai d’assessorament i acompanyament per a la internacionalització de les educadores i els educadors socials 21

6 5 Vetllar per ser presents en els espais de participació de les entitats i administracions que desenvolupin tasques rellevants per a l’ES 22

6 6 Establir noves aliances i col·laboracions amb entitats i agents de l’Educació Social 26

6 7 Actualitzar la pàgina web per fer-ne un referent 26

7 8 Potenciar l’adscripció i la vinculació de les educadores i educadors socials al CEESC 27

7 9 Finalitzar, avaluar i actualitzar el desplegament del protocol d’atenció col·legial 29

7 10 Optimitzar la proximitat amb col·legiats i col·legiades 30

7 11 Continuar adequant els serveis d’assessorament als interessos de col·legiats i col·legiades 31

7 12 Facilitar que la participació sigui eix transversal en l’organització 32

7 13 Adequar i actualitzar els processos interns i externs d’acord amb les variacions introduïdes en els nous estatuts col·legials 34

7 14 Dinamitzar el procés d’eleccions de l’any 2014 34

8 15 Reflexionar entorn a l’ètica professional i el paper que ha de tenir-hi el CEESC 35

8 16 Seguir els canvis socials que afecten el col·lectiu professional i la ciutadania, fent aportacions i posicionaments al respecte 36

8 17 Potenciar la formació especialitzada i la generació de coneixement dels professionals de l’educació social 39

8 18 Consolidar el Servei d’Orientació Professional 43

9 19 Donar continuïtat a les eines comunicatives consolidades 46

9 20 Potenciar la generació de projectes i/o altres iniciatives 51

9 21 Potenciar projectes i activitats liderats pel CEESC 54

9 22 Realitzar altres projectes d’interès per a l’educació social gestionats amb altres agents 60

9 23 Gestionar el fons de cooperació anual del CEESC per al foment d’iniciatives professionals 61
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REFLEXIÓ ENTORN DE L’EDUCACIÓ SOCIAL

Acció 1.1. Foment i acompanyament a la generació de grups de debat amb el format i 
temporalitat més adient en cada cas
Número de grups generats: 3

Continuant amb el propòsit estratègic de contribuir a generar noves mirades i 
nous debats des d’un compromís de resistència ètica, aquest 2014 s’ha seguit 
estant actiu –des de diferents nivells de participació- a través dels diferents 
col·lectius professionals, que s’estructuren sota el paraigües del CEESC i el seu 
acompanyament tècnic. 

S’ha mantingut l’activitat habitual de grups consolidats com ara:

• La Comissió d’Infància s’ha dedicat a l’organització de les VIII Jornades 
d’Infància i Educació Social (pàg. 53). També ha participat activament en els 
grups de discussió d’una recerca endegada per DGAIA entorn a l’impacte de 
la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència.

Obj. 1 INCENTIVAR LA REFLEXIÓ A L’ENTORN DE TEMES 
D’INTERÈS DE L’EDUCACIÓ SOCIAL

Participants a les #8JIES5
Ordenant l’exercici 
professional
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ORDENANT L’EXERCICI PROFESSIONAL

• El Grup de Treball de Gent Gran ha vist dividits els seus esforços entre la tasca 
de continuar definint les funcions dels educadors en l’àmbit de gent gran, 
la participació en una taula tècnica sobre el model d’atenció a les persones 
en situació de dependència, la participació a les Jornades Interdisciplinàries 
catalanes de residències de gent gran (dutes a terme al març a Barcelona) o 
el recull de bones pràctiques en l’àmbit de la gent gran.

• El Grup de Treball Formar i Educar en la transició al món laboral ha estat 
treballant en un estudi que té l’objectiu de reflectir la realitat de la participació 
de l’educador social dins del marc de l’escola i el sistema educatiu, focalitzant 
l’atenció en les comunitats d’aprenentatge i ha fet una crida a la resta de 
professionals per créixer en nombre.

Per altra banda, cal destacar el naixement de 3 nous col·lectius professionals 
com a resposta a les necessitats emergents dels diferents àmbits:

• El Grup de Treball de SIES-SARS, nascut amb la voluntat de fer front a la 
situació de retallades viscuda als Serveis d’Intervenció Especialitzada en 
Violència de Gènere (SIE). Des del CEESC es va emetre un posicionament i 
un manifest de defensa, es van mantenir reunions amb el Departament de 
Benestar Social i Família i, fins i tot, es va realitzar una compareixença al 
Parlament per expressar el malestar de l’àmbit.

• El Grup de Treball de Medi Obert, nascut arran de la col·laboració del CEESC 
en les III Jornades d’Acompanyament amb joves en Medi Obert, organitzades 
des de l’Ajuntament de Badia del Vallès. El grup treballa en efectuar un mapa 
de recursos i experiències en medi obert, la unificació de protocols i criteris, 
i l’organització d’una trobada d’educadors de carrer.

• El Grup de Treball de l’Educació Social en l’educació formal, nascut arran 
d’un debat detectat a les xarxes. Es va fer una crida cercant educadors que 
volguessin treballar per aconseguir la inclusió de la figura en l’entorn formal. 
En una sinergia natural, el treball d’aquest nou grup, juntament amb el de la 
Comissió d’Infància, ha acabat convergint en el tema tractat enguany a les 
VIII Jornades d’Infància i Educació Social.

Reunió del GT d’Educació Social en l’educació 
formal
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Obj. 2 

Acció 2.1. Seguiment, generació de debat i concreció de propostes, pròpies o
compartides, de lleis, decrets, plans… i altres que afectin l’exercici professional
Número d’activitats monogràfiques de debat: 0
Número de participants en el conjunt d’activitats: 0
Número d’espais en què el Col·legi sigui convidat per part de les administracions 
competents: 7 processos legislatius

SER PRESENTS I PARTICIPAR D’ACCIONS QUE AJUDIN A 
REFLEXIONAR ENTORN DE LA PROFESSIÓ

REFLEXIÓ ENTORN DE LA PROFESSIÓ

Durant l’any 2014, el CEESC ha fet el seguiment i ha participant en els següents 
processos legislatius:

Projecte de llei de professions titulades i col·legis professionals
Des de fa més d’un any i mig, el Govern de la Generalitat de Catalunya està 
treballant per tal de modificar la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, i blindar la competència 
catalana sobre els col·legis professionals d’acord amb el que regula l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, adequar-se a les directives europees sobre lliure 
prestació de serveis professionals i qualificacions professionals, dibuixar unes 
corporacions de dret públic modernes, que satisfacin plenament els drets 
de les persones consumidores i també que defensin millor els interessos 
professionals de les persones que les integren i, finalment, avançar-se a 
l’aprovació del Anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales.
L’Associació Intercol·legial, entitat de la qual som membres, va constituir la 
Taula Lletrada on participen tots els serveis jurídics dels col·legis professionals 
que formen part d’aquesta Associació. A través de la Taula Lletrada s’han 
fet esmenes a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei de l’exercici de 
professions titulades i col·legis professionals. 

Anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales
Paral·lelament al tràmit de l’aprovació del projecte de llei de l’exercici de 
professions titulades i col·legis professionals, el Govern central està treballant 
en l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals. Aquest tema el 
treballem amb el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES) i amb la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial. 
El CGCEES forma part de la Unión Profesional i des d’aquesta associació, que 
agrupa les professions col·legiades espanyoles, s’han presentat al·legacions 
a aquest avantprojecte de llei.
La Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial també ha presentat 
al·legacions a l’avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals davant 
del Consell d’Estat. Aquests al·legacions va ser preparades d’acord amb les 
línies general aprovades en el seu dia per la Junta de Govern de l’Associació 
i amb la col·laboració del professor Rafael Jiménez, catedràtic de Dret 
Constitucional. 
Al mes de novembre vam enviar un escrit a tots els rectors d’universitats 
catalanes on s’imparteix el títol de grau en Educació Social, on els sol·licitàvem 
el seu posicionament respecte a la reserva d’activitat i l’exigència de la 
col·legiació obligatòria del col·lectiu d’educadores i educadors socials així 
com el seu suport, si ho consideraven oportú.

Proposició de llei de la Renda Garantida de Ciutadania
Compareixença davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració del 
Parlament de Catalunya, en relació amb la Iniciativa Legislativa Popular 
que va recollir més de 120.000 firmes en defensa de la Renda Garantida de 
Ciutadania, de la qual hem sigut promotors.

Llei 27/2013, de l’Administració local (LRSAL)
El CGCEES ha presentat al·legacions amb relació al Proyecto de ley de 
racionalización y sostenibilitat de la adminsitración local (LRSAL), ja que 
aquesta afecta les competències dels ajuntaments i, específicament, les dels 
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serveis socials, ja que redueix la competència dels municipis en l’avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones 
en situació o risc d’exclusió social, la priorització de la gestió privada, el 
control financer i pressupostari dels serveis i la supressió de les entitats locals 
d’àmbit inferior al municipal. 

Ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals 
dels serveis dels centres residencials per a gent gran de la Cartera de Serveis 
Socials 

Els col·legis de Psicòlegs, Terapeutes Ocupacionals, Fisioterapeutes, Treball 
Social i Educadores i Educadors Socials de Catalunya presentem un document 
d’al·legacions conjuntes al projecte d’ordre del Govern per reduir les hores 
assistencials a les residències de gent gran. Considerem que les mesures 
previstes comportarien una reducció de la qualitat assistencial i, a mitjà i llarg 
termini, el deteriorament de la salut física i psíquica dels residents.

Ordre BSF/372/2014, de 15 de desembre, per la qual s'actualitzen els criteris 
funcionals dels serveis d'acolliment i recuperació i dels serveis d'intervenció 
especialitzada d'atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills 
i filles (SIE i SARV) que estableix la Cartera de Serveis Socials

Compareixença davant la Comissió d'Igualtat del Parlament de Catalunya per 
informar sobre les retallades en els serveis d'intervenció especialitzada en 
violència masclista i el posicionament d’opisició del CEESC davant d’aquesta 
qüestió. 

Model de Serveis Socials Bàsics i desenvolupament del Servei Bàsic d’Atenció 
Social

L’ICASS va iniciar un procés participatiu adreçat a col·legis professionals, 
entitats del tercer sector social, etc., per tal de donar a conèixer el nostre 
parer respecte del nou model de Serveis Socials Bàsics i desenvolupament del 
Servei Bàsic d’Atenció Social. El CEESC ha presentat al·legacions al document 
bàsic, moltes de les quals han estat recollides en la proposta final. 

Pacte Nacional per la Inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa
L’11 de febrer de 2014, en Pepín de la Rosa va comparèixer davant la Comissió 
d’Infància del Parlament de Catalunya per explicar la situació dels infants 
pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició 
infantil. 

Anteproyecto de Ley de Protección a la Infància
A través del CGCEES, s’ha presentat al·legacions al Anteproyecto de Ley 
Orgánica Protección a la Infancia (ALOPI) y al Anteproyecto de la Ley de la Ley 
de Protección a la Infancia (ALPI). L’objectiu d’aquestes futures noves lleis 
són les de garantir una protecció uniforme i adequada als infants en tot el 
territori espanyol.

La Sònia Fuertes en la compareixença per la defensa de la 
Renda Garantida de Ciutadania
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Acció 3.1. Participació en el desenvolupament de la implantació del títol de grau en 
Educació Social
Número de reunions de treball amb coordinadores i coordinadors de les facultats 
d’Educació Social de les universitats catalanes: 3
Participació en les reunions dels convocats: 80%

Obj. 3 
PROMOURE ESPAIS DE REFLEXIÓ, INTERCANVI I GENERACIÓ 
DE PROPOSTES ENTRE PROFESSIONALS, PROFESSORS 
UNIVERSITARIS I ESTUDIANTS D’EDUCACIÓ SOCIAL

L’objectiu de les reunions de treball amb els coordinadors dels estudis d’Educació 
Social de les universitats catalanes és treballar sobre la implementació del Títol 
de Grau, la participació del Col·legi en els processos de pràctiques professionals i 
treballs fi de grau o el disseny –conjuntament amb les universitats- de programes 
de formació especialitzada, entre d’altres.

S’han dut a terme un total de 3 reunions en les quals han participat la Universitat 
de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull-
EUTSES Pere Tarrés, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat 
Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Vic. 

El recent canvi de Junta i l’assumpció de nous càrrecs ha motivat una reflexió 
entorn al rol del CEESC i la seva relació amb les universitats. Per aquest motiu 
durant el darrer trimestre no s’ha realitzat una reunió de tancament. 

CONVENIS I COL·LABORACIONS
Durant el 2014, hem pogut col·laborar en la implementació de la primera edició 
del Postgrau de supervisió d’equips socioeducatius participant del conveni de 
col·laboració amb la Universitat de Barcelona. 

EL CEESC A LA UNIVERSITAT
El CEESC es troba preparant l’ampliació de convenis al 2014. Mentrestant, compta 
amb conveni vigent de col·laboració amb:

• Universitat Oberta de Catalunya
• Universitat de Barcelona
• Universitat Rovira i Virgili
• UNED – Tortosa

Acció 3.2. Presentació del CEESC i el món professional als estudiants d’Educació Social al 
llarg de tot el recorregut formatiu 
Número de presentacions a universitats: 7

S’han dut a terme tant presentacions del CEESC als estudiants universitaris 
d’Educació Social, com participacions a esdeveniments i activitats d’àmbits 
específics en què s’ha demanat col·laboració, en total han estat 7 accions:

• Universitat Rovira i Virgili, el 19 de febrer, en el marc d’una sessió entorn a les 
habilitats bàsiques de comunicació en l’àmbit professional. El 22 d’octubre, 
en el marc d’una sessió orientada entorn a la transició al món professional i 
el marc legislatiu de l’Educació Social.

• Universitat de Barcelona, l’1 d’abril, en el marc d’una jornada d’orientació 
professional als estudiants de grau. El 17 de desembre, en el marc d’una xerrada 
entorn a l’estatut europeu de l’educador/a social als estudiants de grau.

• Universitat de Lleida, el 30 d’abril, en el marc de l’assignatura contextos i 
àmbits d’acció educativa entorn a la intervenció en medi obert. 

• Universitat de Vic, el 12 de maig, en el marc d’una sessió marc d’un taller 
entorn a l’humor terapèutic com a eina d’intervenció social destinada als 
estudiants de grau.

• Universitat Autònoma de Barcelona, el 4 de juny, entorn a la transició entre 
estudis universitaris i món professional.
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Obj. 4 

Acció 4.1. Disseminar el coneixement del servei d’assessorament específic en
internacionalització, SocialGlobal
Número d’assessoraments individuals en internacionalització: 14

OFERIR UN ESPAI D’ASSESSORAMENT I 
ACOMPANYAMENT PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DE LES EDUCADORES I ELS EDUCADORS SOCIALS

Des de l’any 2012 el CEESC impulsa el programa SocialGlobal, servei especialitzat 
d’acompanyament i assessoria per a persones col·legiades (o empreses/
entitats amb persones col·legiades) que estiguin explorant la possibilitat de 
desenvolupament professional fora de les nostres fronteres. Primer amb el 
suport de l’entitat IUS Dignum i a partir del mes de juliol, amb l’organització 

INTERNACIONALITZACIÓ DELS 
PROFESSIONALS FICAT. Aquest servei compta amb una web especialitzada (socialglobal.

info); consultoria personalitzada; planificació d’un itinerari personalitzat i 
acompanyament en el país de rebuda i activitats, i informació sobre mobilitat 
professional i internacionalització.

Al llarg d’aquest any 2014, hem presentat el programa al Centre d’Informació 
i Assessorament per a Joves de Barcelona (CIAJ) en una xerrada adreçada a 
professionals o persones relacionades en l’àmbit social que volien treballar a 
l’estranger.

La web SocialGlobal compta, de moment, 
amb la informació bàsica de tres països 
(Alemanya, Dinamarca i Àustria) i la difusió 
de diferents notícies en referència a la 
internacionalització del sector o de l’àmbit 
social. 

S’ha assessorat un total de 14 persones col·legiades (20% més que l’any 2013), 
donant informació específica dels països pels quals estaven interessades. 
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VETLLAR PER SER PRESENTS EN ELS ESPAIS DE 
PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS I ADMINISTRACIONS 
QUE DESENVOLUPIN TASQUES RELLEVANTS PER A 
L’EDUCACIÓ SOCIAL

Acció 5.1. Recerca i nomenament de representants per a espais de participació 
(prioritzant l’ampliació de persones que col·laborin amb el Col·legi)
Percentatge d’augment dels espais on sigui representat el CEESC: 25%
Percentatge d’augment de persones diferents que representin el CEESC: 7,77%

Durant el 2014, el CEESC ha comptat amb 47 persones col·legiades que han 
representat el CEESC en diferents entitats i organismes professionals.

VISIBILITAT DE L’EDUCACIÓ SOCIAL

11

8

8
12

16

6
8

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Altres ajuntaments

Diputació de Barcelona

Universitats

Altres espais nacionals

Associació Intercol·legial

CGCEES

ESPAIS DE REPRESENTACIÓ6
Representant els 
interessos de la professió
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GENERALITAT DE CATALUNYA
• Comissió Funcional del Consell Assessor de Serveis Socials
• Comissió Interdepartamental del seguiment de la Renda Mínima d’Inserció
• Comissió Nacional per una intervenció coordinada en violència masclista
• Comissió Rectora del PNAV i Consell Voluntariat
• Comitè d’Ètica de Serveis Socials
• Comitè de Seguiment de Mesures contra la Pobresa
• Consell Assessor de Serveis Socials
• Consell Nacional dels Infants i Adolescents
• Observatori dels Drets dels Infants
• Pla Nacional per a la promoció de valors:

◊ Àmbit Cultura
◊ Àmbit Educació

• Taula Nacional de la Infància a Catalunya:
◊ Grup 3. Atenció a la infància: salut
◊ Grup 4. Atenció a la infància: educació i valors
◊ Grup 5. Atenció a la infància: família

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
• VIII Premi Josep Maria Rueda 2014

AJUNTAMENT DE BARCELONA
• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva:

◊ Coordinació del Projecte Tractor “Créixer a BCN” 
◊ Xarxa d’Infància dels Drets dels Infants

• Agenda 21
• Comissió de Lectura pública
• Comissió d’Infància i Crisi del Consell Municipal de Benestar Social
• Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
• Consell Municipal de Benestar Social:

◊ GT desenvolupament comunitari
◊ GT Infància

• PEC Xarxa Educativa del Pla Educatiu Ciutat
• Taula d’Entitats d’Assentaments Irregulars

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
• Consell Municipal de Benestar Social

AJUNTAMENT DE LLEIDA
• Consell Assessor d’Infància i Adolescència
• Consell de Benestar i Acció Social de Lleida
• Xarxa local de prevenció, detecció i intervenció en situacions de 

maltractaments a persones grans de Lleida

AJUNTAMENT DE REUS
• Casal de la Dona
• Consell Municipal de Serveis Socials de Reus

AJUNTAMENT DE RUBÍ
• Consell de Política Social

AJUNTAMENT DE TORTOSA
• Espai Tècnic de relació de la ciutat de Tortosa per a la millora de la 

convivència i la cohesió social

ALTRES ESPAIS DE REPRESENTACIÓ NACIONALS
• Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut 

(AcPpJ)
• Comissió Organitzadora del Premi Quim Grau
• Comitè Assessor de la revista “Educació Social” de la Fundació Pere 

Tarrés
• Conselh Generau d’Aran:

◊ Consell de Serveis Socials
• Consell Assessor del Centre de Mediació Familiar i Comunitària de 

Catalunya
• Consell de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp
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• Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT)
• Jornades de Residències Geriàtriques i Centres de dia 2014
• Jurat del Premi “Biblioteca Pública i Compromís Social” 
• Jornades Multidisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran:

◊ Comitè d’Honor
◊ Comitè Organitzador i Científic

• Observatori de la Infància de Catalunya:
◊ Grup de Treball: recerca en drets de la infància - Premi específic

• Patronat de la Fundació Congrés Català Salut Mental
• Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS)
• Plataforma pro UCAE
• Revista “Barcelona Educació”
• Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC):

◊  Junta directiva
◊ Comissió de col·legis

ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL
• Comissió de Responsabilitat Social Corporativa
• Espai de treball institucional de l’Associació Intercol·legial en relació 

amb els centres residencials de gent gran
• Junta directiva
• Sectorial Acció Social, Ensenyament i Humanitats
• Taula Lletrada
• Taula Tècnica

UNIVERSITATS
• Universitat de Barcelona:

◊ Consell Assessor de la Facultat de Pedagogia
• Universitat de Girona:

◊ Consell Assessor de la Fundació Campus Arnau d’Escala
◊ Màster Interuniversitari Joventut i Societat
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Acció 5.3. Generació i estructuració de propostes al Consejo General de Colegios de 
Educadoras y Educadores Sociales per al desenvolupament professional i associatiu 
compartit
Projectes presentats a compartir amb els integrants del Consejo General de Colegios 
de Educadoras y Educadores Sociales: 2

El CEESC ha fet les gestions amb 
el CGCEES per tal que les persones 
col·legiades a la resta de col·legis 
de l’Estat gaudissin de les mateixes 
condicions econòmiques i de serveis 
acordades pel CEESC en la seva pòlissa 
de responsabilitat civil. 

Així mateix, s’ha proposat l’adequació de la Finestreta Única a la normativa vigent 
en aquest tema (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio).

Acció 5.2. Assumpció de càrrecs dins la Junta de Govern del CGCEES i en les seves vocalies 
Desenvolupament de la totalitat d’encàrrecs corresponents als càrrecs ocupats: 8/8

El CEESC ha desenvolupat els següents càrrecs al llarg del 2014: 
• Comissió Permanent: Presidència (vicepresidència fins a finals de maig)
• Comissió Permanent d’Envelliment Actiu
• Comitè d’Ètica
• Equip Assessor del VII Congrés Estatal
• Vocalia d’internacional
• Vocalia de comunicació (es va dissoldre a finals del 2014)
• Vocalia de formació/universitats
• Vocalia de sociolaboral

A principis del mes de juny 
va tenir lloc l’Assemblea 
General del CGCEES, on 
entre d’altres qüestions 
s’havia de renovar la Junta 
de Govern. La nova Junta 
està formada per set 
persones, de set territoris 
diferents que tenen 
com a objectiu mantenir 
el desenvolupament 
professional assolit i 
continuar impulsant-lo.

La Junta de Govern, està presidida per en Xavier Puig, membre de la Junta de 
Govern del CEESC. 

En Xavi Puig, amb en Rafel López i Alberto Sanmamed
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Obj. 6 

Acció 6.1. Recerca activa de possibles col·laboradors en els diferents projectes del CEESC
Núm. d’espais de col·laboració establerts per al desenvolupament dels projectes: 5
Percentatge de continuïtat de les col·laboracions generades: 100%

ESTABLIR NOVES ALIANCES I COL·LABORACIONS AMB 
ENTITATS I AGENTS DE L’EDUCACIÓ SOCIAL

FOMENTAR VINCLES

Aquest 2014 s’han mantingut les aliances amb entitats, agents i empreses 
pròximes a l’Educació Social i amb altres organismes no estrictament (o no 
només) relacionats amb la disciplina, i s’han creat noves sinergies.

ES CONTINUA COL·LABORANT NOVES COL·LABORACIONS

CÀPSULES 
D’EDUCACIÓ 

SOCIAL

Associació Benestar i Família
Associació de Comunitats 

Autofinançades
Centre de Normalització 

Lingüística
DIXIT

Servei de Drogodependències de 
l’Hospital Universitari de Reus

Ajuntament de Palafrugell
Àrea de Suport a Joves Tutelats i 

Extutelats
Fiare Banca Ètica

Grup 33
Grup IGIA

Síndic de Greuges
Universitat Rovira i Virgili

CIUTATBETA

ACELLEC
AcPpJ

AMPA Ferran Sunyer
Associació de Professionals de la 

Gestió Cultural de Catalunya 
AV del barri de Sant Antoni

Centre Cívic Cotxeres Borrell
Escola Pia Sant Antoni

ONG De Veí a Veí
Trànsit Projectes S.L

Xarx@ntoni

Riborquestra

Obj. 7 ACTUALITZAR LA PÀGINA WEB PER FER-NE UN 
REFERENT

Acció 7.1. Adequació de la pàgina web a les necessitats i demandes actuals
Presentació del nou web: programada pel març de 2015.

Durant el 2014 s’ha treballat conjuntament amb l’empresa MadStudio per tenir 
el disseny de la pàgina web acord amb el contingut i l’estructura proposada pel 
CEESC. 

S’ha endarrerit la seva presentació a l’Assemblea del CEESC, al març del 2015.

PÀGINA WEB

AJUTS 
INICIATIVES 

SOCIALS

Associació Social Cristiana El Far
Basket Beat

Comunitària
Comusitària

Red Educativa Regional de Cusco

CRUÏLLES

Arkhé
Associació de Professionals 

d’Espais Familiars a Catalunya
DUNA SL
PEI Jove

Plataforma Drogológica

Associació Proartso
Escola Empordà AEGLE

Global Idea S.L 

RETINES Talatala S.L

SOCIAL 
GLOBAL FICAT
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7
Defensant els interessos 
de col·legiats i col·legiades

Obj. 8 POTENCIAR L’ADSCRIPCIÓ I LA VINCULACIÓ DE LES 
EDUCADORES I ELS EDUCADORS SOCIALS AL CEESC

Acció 8.1. Disseny i execució d’una campanya per a la captació de nous col·legiats i col·legiades
Número de projectes de campanya de foment de la col·legiació: 1
Número d’accions s’hi emmarcaven executades: 5
Número de noves col·legiacions al llarg de l’any: 172

DONAR-NOS A CONÈIXER

Al llarg de l’any s’ha estat treballant en el disseny d’una campanya de foment de 
la col·legiació per tal de recuperar gent que havia estat col·legiada, aconseguir 
que es col·legiïn educadors i educadores socials no col·legiats/ades i incrementar 
el número d’amics i amigues del CEESC. A més, com a part de la campanya també 
s’ha fixat mantenir el nombre actual de persones col·legiades. 

L’estratègia marcada per a aquesta campanya es basa en:

• Apropar el Col·legi als territoris.

• Donar honor/orgull de ser educador/a i de formar part del col·lectiu 
professional i engrandir-lo.

• Apropar el Col·legi als estudiants d’ES, que han de ser els futurs col·legiats.

• Explicar els beneficis de la col·legiació.

Les accions dutes a terme han estat:

• Campanya per tal que la gent que està col·legiada firmi amb número de col·legiació 
per norma. Sempre que es compta amb la participació d’una persona col·legiada 
en publicacions del CEESC, s’inclou el seu número de col·legiat a la signatura. 

• Visites del secretari a territori, per tal d’acostar el Col·legi arreu de Catalunya, 
a col·legiats i no col·legiats. Durant el 2014 s’han programat 2 visites: Olot i 
Balaguer. D’aquestes només s’ha dut a terme la d’Olot, amb 3 participants. 
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• Concurs de fotos a Instagram. #InstaCEESC 2014, amb el lema: "L'amor és 
CEESC", per donar una imatge més fresca del Col·legi, acostar-nos a la gent 
més jove. Amb 50 fotos de professionals i del qual ha sorgit el calendari del 
CEESC 2015. 

• Visites a estudiants a les facultats d’Educació Social, per tal de donar a 
conèixer el Col·legi als estudiants, així com la figura de l’Amic del CEESC. S’han 
realitzat 7 visites, a partir de les quals s’han subscrit al butlletí electrònic del 
CEESC al voltant de 100 estudiants. 

Les veus de l’Educació Social. #DiaES
Calendari del CEESC 2015

• Trobada amb referents de la professió. El dia 2 d’octubre es va dur a terme 
el debat-tertúlia “Les veus de l’Educació Social parlen del present i futur” 
entre diversos professionals de diferents àmbits de l’Educació Social en què 
hi van participar 61 persones, d’entre les quals, la majoria estudiants. 

Les accions engegades no han estat efectives. El balanç del número de col·legiats 
ha sigut negatiu, ja que tot i les 172 altes, el 2014 s’han efectuat 367 baixes. S’haurà 
de posar especial èmfasi, doncs en establir comunicació amb les persones que 
deixen de ser col·legiades del CEESC.
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Acció 9.2. Adequació de les bases de dades a la normativa en matèria de protecció de 
dades
Percentatge de bases de dades adaptades normativament: 100%
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COM ENS ARRIBEN LES CONSULTES

Totes les bases de dades estan adaptades segons la normativa de la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) i l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (ACPD). S’ha elaborat un protocol de protecció de dades i està pendent 
d’enviament a l’ACPD per tal que el validi. 

El 23 de juliol es va assistir a la presentació de la Guia bàsica de protecció de dades 
per als col·legis professionals, organitzat per l’ACPD i l’Associació Intercol·legial.

Obj. 9 FINALITZAR, AVALUAR I ACTUALITZAR EL PROTOCOL 
D’ATENCIÓ COL·LEGIAL

Acció 9.1. Implementació de les eines i mecanismes necessaris per garantir l’execució del 
protocol existent
Protocol d’atenció col·legial desplegat: 100%

MILLORA DE L’ATENCIÓ COL·LEGIAL

El personal del CEESC ha continuat amb la campanya d’actualització de dades de 
les persones col·legiades i s’han aconseguit actualitzar 547 registres. També s’ha 
donat resposta a 801 consultes registrades que han arribat per via presencial, 
telefònica, correu electrònic o a través de les xarxes 2.0. Contestem consultes de 
persones col·legiades i no col·legiades.
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Durant aquest any s’han engegat 2 accions:

• Dos contactes puntuals a través del correu electrònic amb els col·legiats amb 
l’objectiu de crear consciència col·lectiva. Per fer-ho, s’han triat dues dates 
significatives: Sant Jordi i el Dia de l’Educació Social. 

• En relació amb l’objectiu 8, s’ha fet una programació de visites del secretari 
del CEESC per tot el territori, per tal d’apropar-nos a totes les persones 
col·legiades, més enllà de les seus de les delegacions. Es van convocar dues 

Obj. 10 OPTIMITZAR LA PROXIMITAT AMB COL·LEGIATS I 
COL·LEGIADES

Acció 10.1. Generació de nous mecanismes per fomentar la relació directa amb 
col·legiades i col·legiats 
Quantitat de noves accions endegades: 2
Número de noves persones contactades explícitament: 612

GENERAR PROXIMITAT

Acció 9.3.Desplegament del programari SinergiaCRM per a la gestió de relacions
amb els col·legiats i entitats.
Implantació del SinergiaCRM com a eina de gestió relacional del CEESC: 50%

Durant el 2014, s’ha treballat en el disseny 
del SinergiaCRM com a eina de gestió de 
les dades del CEESC, per tal de començar a 

treballar-hi íntegrament a partir del segon trimestre de l’any 2015. S’ha demanat 
assessorament a l’Associació SinergiaTIC, entitat promotora d’aquesta eina.

visites en 2 capitals de comarca: Olot i Balaguer; contactant explícitament 
amb els col·legiats d’aquestes poblacions perquè hi participessin, tant a 
nivell presencial com a distància. De les dues, la d’Olot es va celebrar, però 
amb molt baixa participació, mentre que la Balaguer es va haver d’anul·lar. 
Aquesta acció s’ha replantejat, optant per fer recordatoris periòdics de la 
possibilitat de sol·licitar la presència de representants del CEESC allà on es 
demandi.

Amb la campanya d’actualització de dades de les persones col·legiades s’han 
aconseguit actualitzar 547 registres.

A banda, s’ha continuat felicitant 
diàriament l’aniversari a totes les 
persones col·legiades en situació 
d’alta, per tal de mantenir contacte 
amb col·legiats, amb el missatge de la 
importància de formar part del col·lectiu.

Felicitació d’aniversari per a col·legiats i 
col·legiades
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Acció 11.2. Generació de nous mecanismes d’assessorament en funció dels interessos 
explicitats pels col·legiats i col·legiades 
Percentatge de resposta als interessos explicitats: 100%

El CEESC ha facilitat a les persones mediadores formació continuada per tal de 
justificar les 40 hores de formació bianuals necessàries per continuar inscrits en 
aquest registre d’acord amb el que estableix el Reglament de la Llei 15/2009, de 
mediació en l’àmbit del dret civil. 

A través de l’Associació Intercol·legial, el CEESC ha publicitat un nou servei 
d’assessorament tecnològic i informàtic, ofert per Tecnihand, per a col·legiades 
i col·legiats on es resolen dubtes de forma presencial o bé a través de correu 
electrònic. 
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TIPOLOGIA DE CONSULTES REBUDES AL SERVEI JURÍDIC

El CEESC continua amb el seguiment de les licitacions públiques de serveis 
(administració local, comarcal i autonòmica), per tal d’assegurar que en totes 
les licitacions es demani que el personal d’educador/a social estigui en possessió 
de la titulació universitària d’Educació Social o estigui habilitat; i que aquestes 
licitacions s’adeqüin a la normativa en matèria diversa com l’aplicació del conveni 
col·lectiu del sector, la categoria professional, les funcions a desenvolupar i la 
ràtio professional. 

Hem presentat 14 recursos de reposició a diferents administracions públiques  
(1 administració autonòmica i 13 a l’administració local). 

Acció 11.1. Avaluació periòdica del servei d’assessorament jurídic i ajustament del servei 
en funció de les valoracions
Quantitat de reunions conjuntes amb el servei d’assessorament jurídic: 4

Obj. 11
CONTINUAR ADEQUANT ELS SERVEIS 
D’ASSESSORAMENT ALS INTERESSOS DE COL·LEGIATS I 
COL·LEGIADES

L’any 2014, el CEESC ha canviat de proveïdor de servei jurídic. Fins a finals del mes 
de juny el va gestionar l’entitat IUS Dignum i des de l’1 de juliol, FICAT.

El servei jurídic ha rebut 70 consultes de diferents tipologies. Les consultes més 
demanades pels nostres col·legiats i col·legiades són de tipus laboral.

ASSESSORAMENT JURÍDIC
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En els darrers temps, aquest objectiu ha esdevingut clau dins l’organització 
col·legial, en un desenvolupament progressiu d’estratègies participatives per tal 
de fer cada vegada més extensible aquest procés dins l’estructura del CEESC. 
Com tot procés, aquest continua viu caminant cap a la progressiva millora, no 
essent possible valorar-ne la consecució final, en tant que objectiu. Tanmateix, 
enguany són nombroses les dades i accions que avalen la feina feta en aquest 
sentit:

• Participació a través de posicionaments i esmenes en un Pacte per a la lluita 
contra la pobresa a Catalunya, impulsat des de la Generalitat de Catalunya.

• Detecció a les xarxes la voluntat de treballar per a la inclusió de la figura de 
l’ES en el context educatiu formal. Si avui comptem amb un grup consolidat 
d’una desena d’integrants, en bona mesura es deu al fet de compartir aquest 
desig a través de les xarxes. El gruix del grup és fruit, doncs, d’una crida  
(31 persones van contactar amb l’àrea de participació per aquest motiu i van 
ésser convocats).

• Participació activa en diferents jornades com la Setmana d’innovació 
dels Serveis Públics, a través de la Barcelona Govjam, la presencia al BIZ 
Barcelona d’enguany o la col·laboració a Barcelona i territoris -mitjançant 
3 càpsules temàtiques- en les Jornades d’Acompanyament a joves en medi 
Obert, organitzades des de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

Obj. 12 FACILITAR QUE LA PARTICIPACIÓ SIGUI EIX 
TRANSVERSAL EN L’ORGANITZACIÓ

Acció 12.1. Implementació d’estratègies participatives en qualsevol activitat i/o projecte 
que s’endegui
Augment del percentatge del número de persones col·legiades amb participació 
proactiva a l’entorn de les propostes: 11%

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
• Recerca activa demanant comunicacions en obert, per tal de definir el 

programa del Congrès de Serveis Socials Bàsics, realitzat l’octubre del 2014. 

• Foment de l’aportació dels professionals a través de concursos i premis:

◊ Premis FiraGran. Participació com a jurat. Aquests premis són referents 
de l’àmbit cívic i social. Els organitzats la Fatec, amb l’objectiu de donar 
a conèixer persones, entitats, associacions, etc. que treballen per 
millorar la qualitat de vida de la gent gran.

◊ Concurs de fotos #InstaCEESC. El 23 d’abril vam convocar aquest 
concurs, a través d’Instagram, sota el lema “L’amor és CEESC”. Va 
aplegar un total de 50 fotos, que han servit per elaborar el calendari 
col·laboratiu 2015 del CEESC.

◊ 2n Concurs de contes “Coneix els teus drets”. Hem convocat la segona 
edició d’aquest concurs, dedicat a divulgar literatura entorn als drets 
dels infants. Del recull total, un cop el jurat emeti el veredicte, el 2015 
se’n farà una publicació. 

◊ Premi Biblioteca Pública i Compromís Social 2014. Hem participat com 
a jurat en aquest premi que vol fer un reconeixement a les iniciatives 
que duen a terme les biblioteques públiques en l’àmbit social, donar-los 
visibilitat, i potenciar-ne la realització.

◊ Premi Josep M. Rueda i Palenzuela. Hem participat com a jurat en 
aquest premi de la Diputació de Barcelona, que vol donar visibilitat i 
reconeixement a projectes i actuacions, d’àmbit local, que fomentin 
processos participatius, enforteixin el teixit social, i augmentin la 
capacitat organitzativa de la comunitat.

◊ Subvencions de la Diputació de Girona. Hem donat suport en aquesta 
campanya, fent la valoració de les sol·licituds rebudes. 
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• Enguany, el Dia Internacional de l’Educació Social (2 d’octubre), sota el lema 
“ÉS a tot arreu”, es va consolidar amb l’organització de diferents actes i la 
participación de més de 150 persones. El hashtag #edusoday va convertir-se 
en tendència (trending topic) a twitter durant aquell dia.

◊ Les veus de l’Educació Social parlen del present i futur: debat-tertúlia 
entre diversos professionals de l’Educació Social (61 participants).

◊ Xerrada-col·loqui amb Nadia Ghulam: Esdevenir educadora social com a 
procés vital (33 participants).

◊ Presentació del projecte l’Olivera i tast de vins (20 participants).

◊ Dibuixos sobre exclusió social i sense sostre, en directe, amb en Miquel 
Fuster.

◊ Càpsula d’Educació Social a Reus: L’estimulació sensorial en l’Educació 
Social (19 participants). 

◊ 52 twittaires difonent el #DiaES des dels comptes respectius.

◊ Carnaval de blogs: sota el tema comú L’educador/a social neix o es fa? 
25 articles publicats (10 més que el 2013).

Col·legiats i col·legiades 2.901

Amics i Amigues del CEESC 36

Membres dels òrgans de govern del CEESC 49

Participants a les assemblees 95

Membres que participen als col·lectius professionals 83

Gent que representa el CEESC en diferents espais 47

Persones que han col·laborat amb els projectes del CEESC 133

Entitats que han col·laborat amb els projectes del CEESC 73

Assistents a cursos de Formació 318

Assistents a Càpsules d’Educació Social 414

Docents als quals hem demanat assessorament 22

Entitats membres de Cruïlles 7

Participants d’activitats del #DiaES 238

Seguidors a les xarxes socials 6.597

Participants a concursos i convocatòries 27

Participacions on-line a formularis 691

Posicionaments (nombre de manifestos propis endegats) 8

Adhesions 12

Participants al Congrés de Serveis Socials Bàsics 527

DADES DE PARTICIPACIÓ AL CEESC
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Obj. 13

Acció 13.1. Acord dels elements diferencials dels nous Estatuts respecte dels anteriors, 
detecció de protocols a actualitzar i definició de documents a generar de nou
Informe de novetats a introduir en la dinàmica col·legial i proposta d’abordatge: Sí

ADEQUAR I ACTUALITZAR ELS PROCESSOS INTERNS 
I EXTERNS D’ACORD AMB LES VARIACIONS 
INTRODUÏDES EN ELS NOUS ESTATUTS COL·LEGIALS

S’ha redactat un document on es recullen les novetats dels nous Estatuts del 
CEESC i durant l’any 2015 es preveu desenvolupar les accions aquest document.

Paral·lelament, s’ha fet una cerca i un recull de reglaments de règim interior 
d’altres col·legis professionals d’Educació Social de la resta de l’Estat per veure 
quins temes recullen i com ho fan. 

Obj. 14

Acció 14.1. Organització d’espais informatius per facilitar el procés electoral de Junta de 
Govern
Cap espai informatiu organitzat

DINAMITZAR EL PROCÉS D’ELECCIONS DE L’ANY 2014

Durant el procés electoral per escollir nova Junta de Govern del CEESC, es va 
presentar una única candidatura. Tal com indiquen els Estatuts del Col·legi, en 
aquest cas, la candidatura presentada és automàticament designada com a nova 
Junta de Govern, el dia previst per a les votacions, sense necessitat de continuar 
el procediment electoral ni celebrar la jornada de votació.

Per informar-ne els col·legiats i col·legiades, es va preparar un butlletí especial en 
què apareixia la llista complerta de la candidatura, amb el nom de les 20 persones 
que compondrien la Junta. 

Aquesta candidatura va prendre possessió el 15 de març de 2014, un cop acabada 
l’Assemblea Ordinària.

ELS NOUS ESTATUTS DEL CEESC PROCÉS ELECTORAL

El relleu dels presidents
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Vetllant perquè l’activitat 
professional s’adeqüi als 
interessos de la ciutadania

Obj. 15 
REFLEXIONAR ENTORN A L’ PROFESSIONAL I EL PAPER 
QUE HA DE TENIR-HI EL CEESC

L’any 2014 s’han distribuït 232 exemplars dels Documentos 
Profesionalizadores, bàsicament a persones que es 
col·legien al CEESC i/o que assisteixen a les activitats que 
s’hi organitzen. 

Continuem participant en el Comitè d’Ètica i Serveis 
Socials del Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya i en el Comitè d’Ètica i 
Deontologia del CGCEES.

ÈTICA PROFESSIONAL

Acció 15. 2. Creació del Comitè d’Ètica del CEESC
No s’ha generat el Comitè d’Ètica, obert a totes els persones col·legiades

Durant el 2013 es van iniciar les trobades amb persones interessades a constituir 
un Comitè d’Ètica al CEESC. Al llarg d’aquest 2014, s’ha constituït un grup motor 
d’Ètica que ha realitzat 5 trobades, amb l’encàrrec d’impulsar el Comitè d’Ètica 
professional.

Acció 15.1 Promoció del codi deontològic professional 
Quantitat d’exemplars del codi deontològic distribuïts entre persones interessades 
i docents universitaris: 232

8
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ALTAVEU DE LA CIUTADANIA

Obj. 16 

Acció 16.1. Posicionar-nos davant situacions socials que afectin la ciutadania i el col·lectiu 
professional 

Número de posicionaments formulats: 8

SEGUIR ELS CANVIS SOCIALS QUE AFECTEN EL 
COL·LECTIU PROFESSIONAL I LA CIUTADANIA, FENT 
APORTACIONS I POSICIONAMENTS AL RESPECTE

PROCESSOS SOCIALS
POSICIONAMENTS PROPIS
• Comunicat del CEESC davant les mesures acordades amb el Sector d’Atenció 

a la Infància. El comunicat dóna resposta a unes mesures que suposen un 
atac directe a un dels models d’atenció en què els educadors i les educadores 
socials hi tenim un espai professional transcendent: els centres residencials 
d’acció educativa per a infants i adolescents en situació de desemparament 
o guarda protectora.

• Comunicat del CGCEES sobre l’habilitació professional. Considera que 
s’ha de reconèixer la trajectòria professional de les persones que han 

POSICIONAMENTS I ADHESIONS

forjat i cregut en aquesta professió, però que no tenen titulació específica, 
diplomatura o grau en Educació Social. A més, indica que cal treballar per 
aconseguir elaborar, i que s’aprovi, l’estatut professional dels educadors i les 
educadores socials.

• Manifest de la Marea Naranja Estatal (de la qual formem part a través del 
CGCEES) en defensa de la justícia social i contra el desmantellament dels 
serveis socials i de l’Estat del Benestar 

• Manifest del CGCEES dient No a l’Avantprojecte de Llei orgànica de protecció 
del concebut i dels drets de la dona embarassada

• No a les retallades als centres 
d’atenció a dones que han patit 
violència masclista. El CEESC, el TSCAT 
i el COPC ens hem unit per informar del 
que suposa la reestructuració que vol 
fer el Departament de Benestar Social 
i Família del model d’atenció en els 
serveis d’atenció a dones que han patit 
violència masclista i als seus fills i filles 
(SIE i SARV) i de les conseqüències que 
d’aquest “canvi” se’n deriven.

• Posicionament del CGCEES en contra de les modificacions i les pèrdues 
dels serveis municipals aprovats per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local

• Posicionament en relació als fets de Nou Barris. Després de l’atac als Serveis 
Socials per part de veïnes i veïns del barri, els tres col·legis organitzadors del 
Congrés de Serveis Socials Bàsics, vam manifestar el nostre reconeixement i 
suport tant als professionals com als moviments socials que lluiten al costat 
dels veïns i les veïnes per la defensa i el compliment dels drets de les persones.

L’Eduardo Cano a la compareixença al 
Parlament

8

12

Posicionaments propis

Adhesions
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• Manifest pel Dia Mundial dels Drets Humans 
a Lleida. El dia 9 de desembre, es va celebrar a 
Lleida un acte en defensa i reivindicació dels drets 
fonamentals per commemorar el Dia Mundial 
dels Drets Humans. S’hi va llegir un manifest 
signat per les tres entitats organitzadores: les 
delegacions de Lleida del CEESC i el TSCAT i 
l’Ajuntament de Lleida.

Lectura del Manifest pel Dia 
Mundial dels Drets Humans

ADHESIONS A PROPOSTES D’ALTRES ENTITATS
• Jornada de manifestacions ¡Basta ya de recortes! La Cumbre Social, de la 

qual formem part a través del CGCEES, i els sindicats espanyols van convocar 
una jornada de manifestacions a tot Espanya. L’objectiu era mostrar el 
rebuig a les polítiques d’austeritat i de retallades i exigir un pla d’inversions 
que permeti reactivar l’economia i crear llocs de treball de qualitat.

• A través de la sectorial de l’Associació 
Intercol·legial, convoquem la manifestació 
sota el lema “X una Catalunya Social!”

• Recolzem els Plans de Desenvolupament 
Comunitari als barris d’habitatge social 
de Catalunya. La licitació del programa 
per a la gestió al 2014 ha quedat deserta i 
això podria suposar el tancament d’aquest 
programa públic.

• Recolzem la campanya “Serveis municipals en perill 
per reformes del Gobierno Central”. La Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local allunya dels municipis competències 
tan importants com l’educació, la sanitat o l’atenció social 
i, en el cas dels municipis de menys de 20.000 habitants, 
també afecta a la prestació dels serveis més bàsics (a 
Catalunya són 882 ajuntaments). El que hi ha darrere de la llei 
és una retallada dels serveis públics que ofereixen els ajuntaments. 

• Donem suport a la Declaració per a la promoció de les Colònies Escolars. 
Per tal d’aconseguir un reconeixement formal de les colònies escolars com a 
part del sistema educatiu, la validació acadèmica dels seus continguts i valors 
pedagògics i l’aprovació de mesures per facilitar a docents i centres escolars 
la realització d’aquest tipus d’activitat.

• Ens adherim al Manifest de la Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere: “No hi ha cap treva! Volem serveis i recursos suficients per a les 
dones que pateixen violència masclista!”

• A través de la TIAC, que pertany a la plataforma 
Somescola.cat, fem una crida a la participació a 
l’acte per la defensa de l’escola catalana: “Per un 
país de tots, l’escola en català”

• Diferents entitats signem un acord per impulsar 
la millora de la contractació pública. L’objectiu 
és garantir la qualitat dels serveis i de l’ocupació 
del sector, i preservar la sostenibilitat del sistema 
d’atenció a les persones. A més, exigim que els 
processos de contractació pública vetllin per la 
qualitat dels serveis i no se supeditin únicament a 
l’oferta econòmica.
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• Cridem a participar en les activitats i mobilitzacions 
durant la Setmana de la Dignitat. Volem aconseguir 
una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat i 
per exigir al Parlament de Catalunya que aprovi, 
sense més dilacions, el projecte de Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadania “sense retallades”.

• Donem suport a la convocatòria i celebració de la 
consulta del 9 de novembre. Per tal que Catalunya 
pugui decidir el seu futur polític col·lectiu exercint un dret bàsic i essencial 
en democràcia: el dret de vot. Hem signat una carta amb aquest compromís i 
l’hem fet arribar a l’Assemblea Nacional Catalana perquè, de forma conjunta 
amb d’altres organitzacions del teixit associatiu de Catalunya, el facin arribar 
a la Presidència del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més 
convenient.

• Diferents entitats signem un acord per impulsar la millora de la contractació 
pública. L’objectiu és garantir la qualitat dels serveis i de l’ocupació del 
sector, i preservar la sostenibilitat del sistema d’atenció a les persones. A 
més, exigim que els processos de contractació pública vetllin per la qualitat 
dels serveis i no se supeditin únicament a l’oferta econòmica.

• Recolzem el manifest impulsat per diverses entitats “Por el Derecho a la 
participación política de las personas inmigradas”

• Manifest dia Mundial de la Sida - Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. El lema “Seguim fent 
camí en la lluita contra la sida” vol fer un èmfasi especial 
en la importància de continuar impulsant el treball 
conjunt en l’abordatge d’aquesta infecció, remarcant 
la importància de continuar treballant de forma activa, 
conjunta, solidària i dinàmica per assolir l’objectiu fixat 
a nivell mundial.
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PLA DE FORMACIÓ

Acció 17.1. Consolidació d’un catàleg de l’oferta formativa amb formació pròpia,
compartida i de tercers, arreu del territori català
Número d’accions formatives d’aquest any i relació respecte l’any anterior: 10%

Obj. 17
POTENCIAR LA FORMACIÓ ESPECIALITZADA I LA 
GENERACIÓ DE CONEIXEMENT DELS PROFESSIONALS 
DE L’EDUCACIÓ SOCIAL

Durant aquest any s’ha continuat amb la línia iniciada el 2012 optant per un pla 
de formació pròpia del CEESC. D’aquest pla se n’han derivat tres propostes de 
catàleg formatiu quadrimestral: tardor (setembre-desembre), hivern (gener-
abril) i primavera-estiu (maig-agost), organitzada entorn a 3 radis d’acció/interès:

• Intervenció amb col·lectius específics
• Eines transversals per a la intervenció
• Coordinadors de serveis i gestió de projectes/entitats.

Enguany, hem continuat vetllant per una oferta formativa especialitzada i 
de qualitat pel col·lectiu d’educadors i educadores socials arreu del territori 
català, apostant per una formació pròpia que donés resposta a les necessitats 
detectades i/o les inquietuds sorgides dels col·lectius professionals. 

Així mateix, des del CEESC, hem continuat oferint formació subvencionada des 
de l’entitat CEPS, com ja venim fent de de fa uns anys.

Finalment, hem continuat la línia oberta el curs anterior, entorn a la formació a 
mida, tot dissenyant formacions a demanda d’entitats del tercer sector.

Al llarg del 2014, s’han format amb el CEESC, un total de 318 persones, de les 
quals, 118 eren col·legiades al CEESC. 

37%

63%

Persones col·legiades

Persones no col·legiades

QUI ES FORMA AL CEESC?

De les 25 formacions dutes a terme, 6 han estat formació subvencionada, 
14 formació pròpia (fruit de les línies de treball pròpies del Col·legi i dels seus 
col·lectius) i 1, relativa a formació a mida.

72%

4%

24%

Formació pròpia

Formació a mida

Formació subvencionada

TIPOLOGIA DE LES FORMACIONS
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CURSOS
En el total dels catàlegs quadrimestrals propis, enguany hem programat un global 
de 25 accions formatives de les quals se n’han materialitzat les 20 detallades a 
continuació:

BARCELONA
• Acció i intervenció social: el treball educatiu amb famílies en dificultat 

(20h).
• Concepció i gestió de projectes europeus per a l’acció social (12h). 
• Eines i estratègies per a la motivació i dinamització de gent gran en 

centres (8h). 
• Eines metodològiques per a mediadors i mediadores a partir del treball 

de casos pràctics (20h).
• Eines psicoeducatives i jurídiques per a mediadors entorn al Pla de 

Parentalitat (20h). 
• El recurs audiovisual com a eina d’intervenció social (20h). 
• Estratègies CO per desenvolupar l’activitat professional (4h). 
• Intervenció en violència de gènere: homes agressors (20h). 
• Introducció als processos de dol: recursos creatius i plàstics per acollir-

los en el context educatiu (20h).
• PNL en la comunicació amb infants i adolescents (2 edicions) (20h).
• Seminari: casos pràctics de serveis socials bàsics per a educadors i 

educadores socials (20h). 
• Taller d’introducció a l’emprenedoria social (4h). 
• Taller d’SROI - Anàlisi del Retorn Social de la Inversió (4h).

GIRONA
• Protocol de prevenció dels abusos sexuals en l’àmbit del lleure (20h). 

LLEIDA
• Eines d’intervenció en famílies amb infants en risc des de la perspectiva 

sistèmica (20h). 
• Intervenció social en contextos d’alta tensió emocional (12h). 

TERRES DE L’EBRE
• Introducció a la PNL i la seva aplicació en intervenció social (20h).
• L’humor terapèutic com a eina d’intervenció social (20h). 

FORMACIÓ A MIDA
• Eines i estratègies per a la mediació i la convivència en l’àmbit de 

les biblioteques (formació per a personal tècnic bibliotecari) (8h). 
Barcelona.

Sessió del taller de SROI

Sessió del seminari de casos pràctics
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Tot i que ha disminuït el nombre d’accions formatives proposades (4 menys 
que el 2013), se n’han dut a terme 20 (2 més que l’any anterior). Així, malgrat 
programar en menor quantitat, podem dir que hem millorat en la detecció de 
necessitats formatives.

Formacions programades

Formacions realitzades

FORMACIONS REALITZADES RESPECTE DE  
FORMACIONS PROGRAMADES 2011-2014
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En un interval d’1 a 5, el gràfic mostra el grau de satisfacció dels assistents a les 
formacions, conforme a les variables considerades més significatives.

AVALUACIONS, GARANT D’UNA MILLORA CONTÍNUA
Responent a l’objectiu de vetllar per la millora contínua i la qualitat de la nostra 
oferta formativa específica, des del CEESC hem donat atenció preferent a 
l’avaluació quantitativa i qualitativa procedent dels participants a les formacions; 
entenent l’avaluació, com a indicadora de processos i no tan sols de resultats o 
producte. 

VALORACIONS QUANTITATIVES
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De la categorització de les valoracions qualitatives dels assistents a les formacions, 
són entesos com a punts forts: la qualitat docent i els seus coneixements, 
l’interès dels continguts i la seva condició innovadora dins l’àmbit, la seva utilitat 
i aplicabilitat professional, així com la introducció d’una perspectiva pràctica 
complementària dels continguts teòrics mitjançant metodologies actives.

De la categorització de les valoracions qualitatives dels assistents a les formacions, 
són entesos com a punts febles: la durada de les formacions (manca de temps per 
aprofundir), l’accés posterior a la formació al material complementari, algunes 
deficiències en l’aulari (temperatures altes, manca d’espai suficient, etc.); així 
com la demanda d’una major atenció a la part pràctica.

38%

18%

36%

8%
Poc temps aprofundir

Material complementari,
recepció abans inici curs

Infraestructures i espais

Part pràctica insuficient

VALORACIONS QUALITATIVES
PUNTS FEBLES DE LES ACCIONS FORMATIVES

VALORACIONS QUALITATIVES
PUNTS FORTS DE LES ACCIONS FORMATIVES

24%

24%
17%

24%

11% Docents

Continguts i temàtica innovadora

Aplicabilitat professional

Perspectiva pràctica
complementària i metodologies
actives
Interacció altres professionals
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Obj. 18 CONSOLIDAR EL SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

BORSA DE TREBALL
La Borsa de treball, integrada al Servei d’Orientació Professional del CEESC, 
ofereix ofertes de feina per a educadores i educadors socials i és d’accés restringit 
als col·legiats i col·legiades.

7%

93%

Ofertes públiques

Ofertes privades

TIPUS D’OFERTES INCLOSES A LA BORSA DE TREBALL

74%

14%

3% 8% 1%
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OFERTES PER ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
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El Servei d’Orientació Professional del CEESC ofereix cada primer i tercer dimecres 
de mes, assessorament laboral individual a totes les persones col·legiades 
que ho sol·licitin. Aquest any passat, s’han atès 59 consultes (presencials, per 
videoconferència, telèfon, xat i correu electrònic).

Acció 18.1. Consolidació de l’assessorament laboral individual 
Número d’assessoraments individuals: 59

La Toñi Perea i en Luís Domínguez durant una sessió 
d’assessorament professional
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Acció 18.2. Prospecció d’entitats del sector oferidors de places d’Educació Social 
Número d’entitats contactades en motiu del Servei d’Orientació Professional: 100

S’ha aconseguit materialitzar aquest objectiu en un 50% ja que al llarg del 2014 
s’han establert la meitat de contactes als quals ens havíem compromès. En total, 
s’ha contactat amb 100 entitats.

En l’escrit que adrecem a les entitats, els recordem les funcions, les finalitats i la 
missió del CEESC i els oferim la cartera de serveis que adrecem a professionals 
i entitats. També recordem que el fet que l’entitat contracti educadors i 
educadores socials col·legiats, dóna garanties de professionalitat i qualitat, ja que 
el CEESC verifica que el professional està en possessió de la titulació acadèmica 
universitària d’educació social, o un títol estranger degudament homologat o de 
l’habilitació professional, entre altres qüestions.

71%

15%

12% 2%

Excel·lent

Molt bona

Bona

Dolenta

QUALITAT DE L’ATENCIÓ REBUDA

37%

16%2%

19%

2%

7%

8%
8% 1%

Estructura del CV

Carta de presentació
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Canals de recerca

Informació sobre Cruïlles i NIU

Sèniors del CEESC

Col·lectius professionals del
CEESC

SocialGlobal

Voluntariat

CONSULTES AL SERVEI D’ORIENTACIÓ PERSONALITZAT
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9
Obj. 19

Acció 19.1. Publicació i presentació del Número 16 de Quaderns d´Educació Social 
Número Quaderns publicats i presentats: Núm. 16. A cop d’art

DONAR CONTINUÏTAT A LES EINES COMUNICATIVES 
CONSOLIDADES

COM ENS COMUNIQUEM

El 13 de desembre es va presentar el número 16 dels 
Quaderns d’Educació Social. El monogràfic, abordat 
des de diferents perspectives, se centra, aquest 
cop, en la relació que es pot establir entre l’art i 
l’educació social. Així mateix, hi ha diferents peces 
en què han col·laborat gent de mons diversos 
amb una entrevista, un reportatge, una conversa 
i diferents articles. I, com a novetat, aquesta 
vegada s’hi ha inclòs un còmic. Han participat en 
la seva redacció 22 autors i autores.

El 85% de persones col·legiades està subscrita a 
Quaderns. A més, aquest any s’ha formalitzat la 
subscripció voluntària a la revista a persones 
no col·legiades. 
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Acció 19.2. Dinamització de les eines de comunicació del CEESC 
Percentatge d’augment de número publicacions, articles, posts, comentaris: 
Full Informatiu: + 25% (l’any passat no es va publicar el Full de desembre)
Web: augment d’un 4% de visitants, però reducció d’un 8% del nombre de visites
Butlletins: s’han mantingut el número de butlletins enviats (53)
Blog: s’han mantingut les visites (+2%)
Facebook: augment d’un 18% en el nombre de seguidors i d’un 34% en les interaccions
Twitter: augment d’un 24,7% en el nombre de seguidors
Instagram: augmentat del 53% en el número de seguidors

FULL INFORMATIU

Números del Full Informatiu publicats l’any 2014

22%

12%

27%

36%

3%

Informació Institucional

Col·laboracions

Convenis i serveis

Projectes i activitats

Fitxes de recursos

TIPOLOGIA D’INFORMACIONS

El Full Informatiu és la revista del CEESC que inclou informació de les activitats, 
projectes i serveis que ofereix el Col·legi, així com articles d’opinió que creiem que 
poden ser d’interès per als professionals de l’educació social. Durant l’any 2014 
s’han editat 4 números. El 41% dels col·legiats rep la revista en format electrònic. 
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PÀGINA WEB
La pàgina web està en ple procés de remodelació per tal que reflecteixi millor 
l’activitat del Col·legi i el seu ideari.

2012 2013 2014
Visites 93.348 109.346 100.946

Visites úniques** 44.221 51.635 53.921
Pàgines vistes 194.087 229.300 362.441
Pàgina per visita 2,08 2,10 3,59
Visites noves 43,53% 43,87% 52,4%
Visites recurrents 56,4% 56,1% 47,6%

COMPARATIVA 2012-2014*

BLOG
Tot i que aquest any s’han publicat menys entrades al blog del CEESC, un total 
de 21 enfront a les 29 de l’any passat, el número de visites s’ha pràcticament 
mantingut (un 2% més de visites).

Se segueix publicant majoritàriament informació provinent d’altres entitats o 
persones externes al CEESC (67%), que no pas informació de la pròpia entitat (33%). 

BUTLLETINS DIGITALS
El Butlletí d’informació del CEESC s’envia setmanalment a totes les persones que 
ho demanen a través de la web del Col·legi.

La seva periodicitat setmanal permet recollir la informació de més actualitat del 
CEESC: notícies sobre l’entitat i els projectes que desenvolupa, activitats, cursos 
de formació i Càpsules d’Educació Social. També inclou notícies del món de 
l’educació social i un recull de jornades, congressos, xerrades i cursos d’altres 
entitats que poden interessar les educadores i els educadors socials.

Durant el 2014 s‘han enviat un total de 43 butlletins digitals, que han arribat 
a un total de 2.227 persones i entitats. Durant el mes de novembre, vam tenir 
problemes d’spam al servidor del CEESC i es van perdre més de 1.000 subscriptors 
al butlletí. Durant el 2015, es duran a terme les accions necessàries per recuperar 
les xifres de difusió.

A més, s’han enviat 10 butlletins especials per a col·legiats i col·legiades amb 
informació de Formació i Càpsules, la renovació de la Junta de Govern, el Canvi 
del Servei d’Assessorament Jurídic Professional del CEESC, les Assemblees, la 
Felicitació de Nadal i amb informació sobre el pagament de les quotes.

* Les dades no fan referència a la web de la borsa de treball. 
** Els visitants únics són les persones que han visitat la pàgina, com a mínim, una vegada al 
llarg del 2014.

Tot i que veiem que el número de visites ha baixat lleugerament (un 8%), el número 
de visitants únics ha augmentat en més de 2.000 persones (un 4%), que visiten la 
web de manera més recurrent, dedicant-hi més temps i mirant més contingut 
(passem d’una mitjana de 2 pàgines per visita a gairebé 4). 

BLOG GIRONA
La delegació gironina del CEESC s’encarrega d’actualitzar aquest blog des de la 
seva creació, el maig del 2012. Actualment ja suma 49.875 visites en els seus 2 
anys i mig d’existència.

2012 2013 2014
Visites 7.412 9.154 9.375



2014

49

RECONEIXEMENT DE L’EDUCACIÓ SOCIAL

XARXES SOCIALS
Amb les xarxes socials es vol aconseguir un contacte de més proximitat amb les 
educadores i els educadors socials. Hi difonem tota la informació del Col·legi, a 
més de compartir-hi noticies del món social que creiem que poden ser d’interès.

FACEBOOK
La pàgina del Facebook del CEESC ha assolit 3.164 fans, amb la 
qual cosa hem augmentat en un 18% el nombre de seguidors 
respecte de l’any 2013.

Pel que fa a interaccions, més enllà simplement del número de 
fans, n’hi ha hagut un total de 15.544. Això inclou tots els clics, 

comentaris, gustos i comparticions. Això implica un 34% d’augment en aquestes 
interaccions. 

TWITTER
Hem arribat a les 3.166 persones seguidores al nostre compte de 
Twitter. Això significa un augment del 24,7% respecte del 2013.

 

INSTAGRAM
És una eina de comunicació amb la qual es vol explotar més la 
part visual de tot el que passa al CEESC. S’ha augmentat en un 
53% el número de seguidors.

A través d’aquesta xarxa, s’ha dut a terme la segona edició del 
concurs #InstaCEESC, que podeu trobar explicat a la pàgina 28 
d’aquesta memòria.
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PRESÈNCIA EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
El CEESC i els seus representants han aparegut en 24 ocasions en diferents 
mitjans de comunicació. 
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Obj. 20

Acció 20.1. Assessorament a entitats o professionals en el disseny de projectes d’interès 
per a l’educació social, en el marc del servei NIU (Noves Iniciatives Úniques)
Número de noves entitats/col·lectius amb què s’hagi col·laborat per a la generació 
d’iniciatives: 7
Número de nous projectes dissenyats: 2

POTENCIAR LA GENERACIÓ DE PROJECTES I ALTRES 
INICIATIVES

TREBALLEM AMB ALTRES ENTITATS

El NIU és un espai de trobada, treball, 
d’intercanvi, discussió, millora, reinvenció i 
creació de projectes i activitats d’interès entorn 
de l’àmbit social. El microblog http://niuceesc.
tumblr.com/ acull aquest espai en què es 
poden abocar idees innovadores de propostes 
a desenvolupar en l’àmbit de l’acció social. Un 
“aparador” amb l’objectiu de fer comunitat 

A més, el CEESC, a través del NIU, té també la 
intenció d’assessorar i acollir idees i propostes 

oferint la possibilitat d’inserir-les al registre de projectes del CEESC; la presència 
en els espais propis del CEESC (comunicacions, càpsules, mentoring sèniors, 
informació específica de convocatòries assessorament i consulta…), i la 
possibilitat de promoure, conjuntament i/o amb altres, les iniciatives plantejades.

Aquest any s’han assessorat 7 entitats/persones col·legiades al voltant de les 
seves idees i propostes. Dos d’aquests assessoraments s’han fet amb l’ajuda dels 
membres que formen part del projecte Sèniors. Els temes, idees o propostes 
que han arribat a NIU són de caire divers dins l’àmbit social: gent gran, infància, 
adolescents en risc, associacionisme, sector sociocultural... Així mateix, també 
s’ha participat en la generació de projectes per presentar a subvencions de 
manera compartida, amb la participació de diferents entitats pertanyents a Cruïlles.

EVOLUCIÓ DE LA PRESÈNCIA ALS MITJANS 2010-2014
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Acció 20.2. Reforç del projecte Cruïlles de suport a l’emprenedoria i iniciativa associativa 
i mercantil en acció social
Número de col·lectius beneficiaris del projecte: 7

Amb Cruïlles es dóna suport, 
acompanyament i difusió 
a persones emprenedores 
que comencen o que tenen 
cert recorregut però poques 
possibilitats econòmiques o 

humanes, per tal de poder desenvolupar la seva tasca diària i enfortir-se, amb 
l’objectiu de consolidar-se i aconseguir autonomia. 

Aquest programa es va iniciar a principis de l’any 2012, i al llarg d’aquest temps 
s’han rebut fins a 18 sol·licituds per adherir-s’hi. 

A principis d’any, PEI JOVE (Associació Plataforma d’Entitats per a la Inclusió dels 
Joves) va abandonar el programa, ja que van acabar el projecte que realitzaven a 
la seu social del CEESC. 

A les entitats que ja participen de Cruïlles (ARKHÉ Innovació Social, APEFAC 
Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya, DUNA Educació, 
mobilitat i sostenibilitat, SL i Plataforma Drogológica), aquest 2014 s’hi han 
incorporat: 

Global Idea SL: empresa de produccions i serveis culturals especialitzada en la 
gestió d’equipaments culturals, disseny i producció de projectes i campanyes, 
d’exposicions, de programació d’espectacles i de programes de dinamització a 
la lectura.

Associació PROARTSO: entitat sense ànim de lucre 
que promou activitats artístiques d’interès general 
per afavorir el desenvolupament personal, la cohesió 
social, els drets fonamentals i la sostenibilitat dels 
grups més vulnerables de la societat.

Escola Empordà AEGLE: fundada l’any 1998, 
imparteix els cursos oficials de monitors i directors 
en el lleure infantil i juvenil, que donen dret a la 
titulació oficial de la Generalitat de Catalunya de 
monitor i de director de lleure, únic títol vàlid 
per a realitzar activitats de lleure d’acord amb la 
normativa vigent a Catalunya. 

Al llarg de l’any, amb algunes d’aquestes entitats, hem organitzat diferents 
activitats i projectes:

• ARKHÉ Innovació Social: gestió del servei d’orientació personalitzat del 
CEESC.

• DUNA: gestió i difusió del projecte “Coneix els teus drets”.

• Escola Empordà AEGLE: gestió compartida de la programació de Càpsules 
d’Educació Social a la delegació del CEESC de Girona.

• Plataforma Drogológica: suport en l’organització del Memorial per les 
persones consumidores de drogues mortes per causes prevenibles.

Cruïlles ha representat el 13% dels ingressos per serveis col·legials del CEESC 
durant el 2014. 
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Acció 20.3. Suports a les iniciatives proposades pels col·lectius professionals 
Número de propostes operativitzades: 1

VIII JORNADES D’INFÀNCIA I EDUCACIÓ SOCIAL #8JIES
La Comissió d’Infància del CEESC ha dut a 
terme, per vuitè any consecutiu, les Jornades 
d’Infància i Educació Social. 

L´objectiu de les Jornades d’Infància és 
reflexionar sobre la vida i el benestar dels 
infants i adolescents a la ciutat atenent els 
reptes que se’ns plantegen a nivell educatiu, 
en l’actual context.

Aquesta edició ha treballat el paper de 
l’educació social en el context de l’educació 
formal. Entenent l’escola i l’àmbit educatiu 
formal, com un àmbit privilegiat per a la 
intervenció socioeducativa, desitjàvem fer 
palesa la necessitat emergent en l’àmbit 
formal d’un canvi de paradigma. 

La Jornada, que va comptar amb uns 80 
assistents, plantejada a l’entorn d’una reflexió profunda entorn a la necessitat 
d’un canvi en l’entorn escolar, estructurava un matí ple d’espais de caire divers 
on hi va haver moments per la presentació d’experiències d’èxit en la integració 
de la figura de l’educador social en el context formal. 

La intensitat de la Jornada va fer palesa la necessitat d’aquests espais de trobada 
entre professionals del sector, i la voluntat de provocar-ne d’altres, ja que va 
mancar temps per poder assentar-ne tots els aspectes. Per altra banda, es va fer 

manifest el comú acord entorn a la necessitat emergent d’un canvi paradigmàtic 
on la figura de l’educador sigui reconeguda oficialment dins el context formal, ja 
que informalment, es va fer evident que ja hi és. 

Les #8JIES es van dur a terme en conveni amb la Diputació de Barcelona i el 
suport del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

GLOSSARI TERMINOLÒGIC CATALÀ PER A LA 
MEDIACIÓ
La Comissió de Mediació ha continuat treballant en la confecció del Glossari 
Terminològic Català per a la Mediació, que té com a objectiu el foment de l’ús 
del la llengua catalana i la terminologia pròpia en els processos de mediació, ja 
sigui en l’àmbit familiar o civil. 

Aquest any 2014 s’ha treballat en la definició dels 64 termes, s’ha creat un blog 
per tal de difondre’ls i per tal que les persones mediadores ens facin arribar el 
seu parer al respecte de la definició. Aquest darrer punt es durà a terme al llarg 
del 2015. 
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Obj. 21 POTENCIAR PROJECTES I ACTIVITATS LIDERATS PEL 
CEESC

PROJECTES I ACTIVITATS

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SIGNATS AMB 
DIFERENTS ADMINISTRACIONS
Durant aquest any s’han signat convenis amb:

• Ajuntament de Barcelona: 

◊ Per a l’organització del Congrés de Serveis Socials Bàsics (9.219,5 €). 

• Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat:

◊ Per a l’organització del Premi Internacional en Educació Social Joaquim 
Grau i Fuster. Reflexió sobre la pràctica educativa (4.000 €).

• Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya: 

◊ Per dur a terme activitats per donar a conèixer i promocionar la tasca 
i la figura de l’educadora i l’educador social a la ciutadania (22.500 €).

◊ Per a l’Organització del Congrés de Serveis Socials Bàsics (10.000 €).

◊ Per a l’organització del Premi Internacional en Educació Social Joaquim 
Grau i Fuster. Reflexió sobre la pràctica educativa (3.000€).

• Diputació de Barcelona: 

◊ Per al desenvolupament d’activitats formatives, de divulgació i recerca 
en l’àmbit dels Serveis Socials Bàsics (8.000 €).

◊ Per a l’organització del Congrés de Serveis Socials Bàsics (2.000 €).

22.500,00 €

21.219,50 €

7.000,00 €

8.000,00 €

QUANTITATS CONVENIADES PER PROJECTES

Promoció de la figura de l’educador/a social

Organització del #CSSB14

Premi Quim Grau

Desenvolupament d’activitats entorn als SSB
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Acció 21.1. Consolidació del projecte CiutatBeta
Número de noves entitats/col·lectius amb què s’hagi col·laborat per a la generació 
d’iniciatives: 5
Número de nous projectes dissenyats: 1

Enguany, CiutatBeta ha dut a terme l’acció 
pendent del procés engegat al barri de Sant 
Antoni de Barcelona durant el 2013. L’acció duta 
a terme ha estat el #SentAntoni, on es recollien 
i s’ubicaven les emocions, els sentiments, les 
experiències i les anècdotes al barri de Sant 
Antoni de Barcelona. #SentAntoni es va dur a 
terme durant la Festa Major del barri, al mes 

de gener, gràcies al suport i punts de recollida de Xarx@ntoni, Escola Pia Sant 
Antoni, Centre Cívic Cotxeres Borrell i l’AV del Barri de Sant Antoni. I on line, a 
través d’un formulari al web de CiutatBeta. 

Un cop acabada l’acció es van avaluar els seus resultats i es va crear un manual 
que descriu els passos fets per arribar a dur a terme l’acció al barri: metodologia 
emprada, estratègia del prototip, interpretació i conclusions dels resultats 
obtinguts… Un document que també pot servir com a manual per reproduir 
l’acció a altres barris d’aquesta i d’altres ciutats. 

El projecte, i sobretot l’acció duta a terme enguany ha estat subvencionat per 
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea. I al juny, 
es va presentar a diversos espais i jornades com a la Setmana de la Innovació en 
Serveis Públics, a la Belearning Final Conference i al Fòrum TIC Llefià de Badalona. 

PROJECTES PRESENTATS A SUBVENCIÓ
Aquest any s’han presentat 5 projectes del CEESC a 4 convocatòries de 
subvencions.

CONVOCATÒRIES ACCEPTADES:
CiutatBeta: Ajuntament de Barcelona (1.500€).

#SentAntoni: Ajuntament de Barcelona (500€).

Pla per al foment de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la mediació: 
Departament de Cultura de la Generalitat (1.118€).

Sèniors: Departament de Benestar Social i Família (1.000€).

CONVOCATÒRIES DENEGADES:
CiutatBeta: Departament de Benestar Social i Família
Coneix els teus drets: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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Durant aquest any s’ha donat forma a la tercera edició de CiutatBeta, que es va 
engegar al novembre amb el treball col·laboratiu com a tema de fons i als barris 
de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. CiutatBeta 2014 ha proposat 
investigar l’entorn d’aquests tres barris, descobrir els diversos usos i diferents 
significats que veïns i no veïns han practicat o concebut. A més, s’ha treballat el 
concepte de la cocreació o treball col·laboratiu entre els 32 participants que s’hi 
han apuntat. L’entitat connectora amb els barri ha estat l’Associació Riborquestra, 
i el facilitador (treball col·laboratiu), en Lluís Sabadell, fundador de Cocreable. 

CiutatBeta és una idea del CEESC, amb el suport tècnic de Trànsit Projectes 
S.L, la col·laboració del CCCB i el suport de la Unió Europea, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Rep també la col·laboració de les entitats 
professionals com l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la 
Cultura (ACELLEC), l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de 
Joventut (AcPpJ) i l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 
(APGCC).

Tota la informació sobre l’acció #SentAntoni, les presentacions i l’edició 2014, les 
trobareu al web: www.ciutatbeta.org/ @CiutatBeta.

Acció 21.2. Consolidació del projecte Sèniors
Número de participants estables: 10

Sèniors és un servei d’assessorament 
que compta amb educadores i 
educadors socials sèniors amb 
experiència contrastada en infància, 
joventut, treball comunitari, 
discapacitats, adolescència i família, 

que poden respondre, de manera individualitzada o en grup, sobre qualsevol 
dubte que se’ls plantegi amb relació a la seva especialitat. El servei té la intenció 
de créixer, en la mesura que s’afegeixin més sèniors i especialitats.

Durant el 2014 els membres del projecte-servei Sèniors han realitzat 8 reunions 
per plantejar la presentació de l’experiència professional i la història de vida dels 
seus membres a les universitats catalanes durant el 2015. 

A més, s’han dut a terme 8 serveis d’assessorament a educadores i educadors 
socials júniors (amb dubtes i qüestions de tipus professional) i empreses/
associacions novells dins 
l’àmbit social (amb noves 
idees i propostes).

El projecte segueix obert 
a la resta del territori 
català depenent sempre 
d’aconseguir un mínim de 
10-15 persones interessades 
a participar-hi. 

Els veïns i veïnes participant al #SentAntoni

Una reunió de Sèniors
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Acció 21.4. Manteniment del programa de Càpsules d’Educació Social
Número de Càpsules realitzades: 27 (35 programades)
Número de participants en les Càpsules: 414

Aquest 2014 s’ha creat un web 
interactiu per al projecte-
concurs RetinES. La proposta 
modifica la seva filosofia respecte 
de les anteriors edicions. A més 
de ser un projecte que premia 
obres, recursos o projectes 

audiovisuals amb caràcter professional i de contingut socioeducatiu, RetinES 
també serà un canal i comunitat web obert a persones que vulguin contribuir 
a generar un recull d’obres, treballs, intencions, processos, recursos i projectes 
audiovisuals des d’una òptica socioeducativa.

El web està on line www.retines.net però encara no és públic, s’han compilat 
els vídeos guanyadors i finalistes de les dues darreres convocatòries i s’espera 
l’estrena de la nova plataforma i Concurs, durant el primer quadrimestre del 2015.

RetinES és una idea i projecte del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya (CEESC) en col·laboració amb TALATALA, empresa audiovisual que té 
com a objectiu generar ponts en matèria d’educació i producció audiovisual entre 
les regions geopolítiques Nord-Sud i Sud-Sud.

Acció 21.3. Renovació del projecte RetinES
Quantitat d’audiovisuals compilats: 8
Número d’accions de promoció de la nova plataforma RetinES: 0
Número de participants en les accions de promoció de la plataforma i els premis 
RetinES: 0

Consolidat ja el format a la seu i arreu 
de les delegacions del Col·legi, durant el 
2014 el CEESC ha programat 35 Càpsules 
(8 més que l’any anterior) i, finalment, 
n’ha realitzat 27 (3 més que l’any 
anterior).

Enguany, hem sumat 414 participants 
reals, de 634 persones inscrites (180 de les quals van inscriure’s a una Càpsula 
que va haver-se de suspendre per causes alienes al CEESC). Per a l’organització 
de les Càpsules, hem comptat amb la col·laboració de 58 persones/entitats.  
6 d’aquestes Càpsules les hem realitzat en col·laboració amb DIXIT, Centre de 
Documentació de Serveis Socials i 1 amb la Universitat Rovira i Virgili.

Qüestions ètiques en l’educació social. Barcelona
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LLEIDA
• Eines d’intervenció en medi obert. 

• Itineraris educatius i formatius per a joves tutelats i extutelats.

REUS
• Educar: on 1 + 1 + 1 són més que tres. 

• Itineraris educatius i formatius per a joves tutelats i extutelats.

• La gestió del dol. 

TARRAGONA

• Habilitats bàsiques de comunicació a l’àmbit professional. URV.

TORTOSA
• Pla d’accions sobre drogues de Reus. Intervencions des de la perspectiva de 

salut col·lectiva

• L’humor terapèutic com a eina per apoderar persones en situació de risc 
d’exclusió social. 

• Presentació del primer postgrau de supervisió d’equips socioeducatius.

• L’educador social a les escoles. Treballant per una educació integral. 

• Fem musicoteràpia: el bagul terapèutic. 

VIC
• Prevenció de conflictes i la promoció d’intervencions entre iguals en l’àmbit 

de les drogodependències. DIXIT 

• KHALID. Un exemple de novel·la gràfica que il·lustra la tasca dels professionals 
de l’Educació Social amb menors no acompanyats. DIXIT.

CÀPSULES REALITZADES

BARCELONA
• “El Síndic: En defensa dels Drets dels Infants i Adolescents tutelats. Un repte 

i un compromís amb els educadors”. 

• Casa Hogar El Faro: projecte vital per a mares adolescents a Bolívia. 

• Els PQPI i l’Educació Social. 

• KHALID. Un exemple de novel·la gràfica que il·lustra la tasca dels professionals 
de l’Educació Social amb menors no acompanyats. DIXIT

• Mindfulness, entrenament mental per a la vida quotidiana. 

• Presentació del primer postgrau de supervisió d’equips socioeducatius.

• Prevenció de conflictes i la promoció d’intervencions entre iguals en l’àmbit 
de les drogodependències. DIXIT 

• Qüestions ètiques en l’educació social. Del compromís polític a la 
responsabilitat en la pràctica professional. 

• Una altra presó és possible. 

GIRONA
• Els acolliments familiars UCAE: qüestions i dubtes sobre la pràctica.

• Itineraris educatius i formatius per a joves tutelats i extutelats.

• L’educador de carrer: Un referent al territori. El vincle i l’acompanyament. 

• Prevenció de conflictes i la promoció d’intervencions entre iguals en l’àmbit 
de les drogodependències. DIXIT 

• Què fer amb el gris? Relacions laborals, acolliment artístic i actituds anímiques. 
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CÀPSULES ANUL·LADES PER MANCA D’INSCRITS O PROBLEMES 
ALIENS AL CEESC
• Adolescència difícil: noves solucions des de la coordinació de la parentalitat

• Basket Beat: Aprendre música en grup als territoris vulnerables. La 
incorporació de l’art com a metodologia d’acció social

• El nen amb TDAH a l’escola

• El servei de famílies col·laboradores: un model ecològic de suport a famílies 
a través de la cura dels seus fills. 

• KHALID. Un exemple de novel·la gràfica que il·lustra la tasca dels professionals 
de l’Educació Social amb menors no acompanyats. DIXIT

• La mentoria com a eina d’acció social

• L’economia social des de la perspectiva de Fiare Banca Ètica

• Presentació d’ACAF i el projecte Winkomun
Acció 21.5. Foment de l’ús del web Coneix els teus Drets
Percentatge d’augment del tràfic en el web: 29%

Durant el 2014 s’ha fomentat l’ús del web Coneix els 
teus Drets (projecte creat l’any 2009), a través de 
difusió i algun article especial al blog, coincidint amb 
el Dia de la Infància (20 de novembre). 

El resultat ha estat que hem augmentat un 29% el 
número de visites al web (9.696) i un 30% el número 
de persones usuàries (7.687).

9
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Habilitats bàsiques de comunicació a l’àmbit 
professional. Tarragona
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Acció 22.1. Coorganització del Congrés de Serveis Socials Bàsics
Número de col·legiats i col·legiades implicats en l’organització: 10
Número d’educadores i educadors socials participants en el Congrés: 107
Número de col·legiats i col·legiades participants en el Congrés: 57

Obj. 22 REALITZAR ALTRES PROJECTES D’INTERÈS PER A 
L’EDUCACIÓ SOCIAL GESTIONATS AMB ALTRES AGENTS

Acció 22.2. Coorganització del Premi Internacional en Educació Social. Joaquim Grau i 
Fuster
Publicació de l’obra guanyadora de la 3a edició del Premi Joaquim Grau i Fuster

Al llarg d’aquest any, s’ha treballat en la publicació del treball 
guanyador de la 3a edició del Premi Quim Grau. 

El treball titulat “La educación social en territorios periféricos” 
es va presentar el 27 de novembre, a la Biblioteca Tecla Sala 
de l’Hospitalet de Llobregat. Hi van participar els autors del 
treball guanyador, les entitats i administracions que donen 
suport al Premi i un total de 85 assistents.

En el mateix acte es van presentar les bases de la 4a edició 
del Premi.

Del 22 al 24 d’octubre es va celebrar el Congrés de Serveis 
Socials Bàsics que va aplegar més de 500 professionals 
de tot Catalunya al recinte de Fabra i Coats de Barcelona.

El Congrés, organitzat pel Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi de Treball 
Social de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya, ha estat un espai de trobada que ha servit per 
reflexionar sobre la tasca dels professionals dels Serveis 

Socials Bàsics entorn als tres eixos al voltant del quals van girar els continguts del 
Congrés: Ètica, Recerca i Creativitat. 

A banda de conferències i taules rodones, el Congrés va comptar amb un 
programa lúdic i artístic que va permetre introduir la reflexió a través d’un 
enfocament diferent.

Abans del Congrés, van tenir lloc dos actes precongressuals:

25 d’abril. Vilafranca del Penedès: es va celebrar al Claustre de Sant Francesc i hi 
van assistir més de 70 persones.

9 de maig. Jornada de Serveis Socials Bàsics del Camp de Tarragona: es va 
celebrar a la Facultat de Ciències d’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i 
Virgili, i hi van assistir més de 180 persones.

COMPARTIM PROJECTES

Al #CSSB14 van participar més de 500 professionals

Coberta del treball 
guanyador
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Acció 23.1. Consolidar la convocatòria d’ajuts a iniciatives socials i cooperació
Número de projectes presentats a la convocatòria: 14

Obj. 23 GESTIONAR EL FONS DE COOPERACIÓ ANUAL DEL 
CEESC PER AL FOMENT D’INICIATIVES PROFESSIONALS

FONS DE COOPERACIÓ

Per segon any consecutiu, el CEESC impulsa la Convocatòria d’ajuts a iniciatives 
socials i cooperació (es destina l’1% dels ingressos ordinaris del pressupost anual 
a iniciatives socials i de cooperació).

Amb un total de 14 projectes presentats (2 més que el 2013), es consolida la 
Convocatòria, destacant la multiplicitat de temes i problemàtiques que s’hi han 
mostrat. Després que tots els membres del jurat valoressin detingudament els 
projectes, es va arribar a l’acord de repartir el premi entre els següents 3 projectes: 

• Projectes de cooperació internacional que es duen a terme en països 
empobrits i que promouen la professió d’educador social: Fortalecimiento de 
los educadores/as comunitarios/as en Cusco (de la Red Educativa Regional 
de Cusco (Perú), que ha obtingut 2.250,10€.

• Projectes innovadors que fomenten l'ocupació dels educadors i les 
educadores socials: Generació Play de Comusitària (Barcelona) i Comunitària 
(de Comunitària, Alt Urgell). Cada projecte ha obtingut 1.125,05€.

JORNADES DE LA COORDINADORA D’ANIMACIÓ 
SOCIOCULTURAL DE CATALUNYA
Celebrades l’1 de febrer a l’Ateneu Popular 9 Barris. Les primeres jornades es 
creen amb la voluntat d’afavorir espais de trobada i intercanvi per tal de posar 
en relació i fer xarxa amb tots aquells professionals i persones interessades en 
l’animació sociocultural. 

VI JORNADES D’ARTTERÀPIA SALUT I COMUNITAT
Dutes a terme del 14 de març al 20 de juny a Girona, amb la finalitat d’apropar 
al coneixement d’allò que és l’Artteràpia i del que pot oferir. Organitzades per 
Grefart (Associació professional d’Artterapeutes) i l’IAS (Institut d’Assistència 
Sanitària).

III JORNADES D’ACOMPANYAMENT AMB ADOLESCENTS EN 
MEDI OBERT
Celebrades el 9 de maig a l’Auditori de Lletres de la Facultat de Filosofia i Lletres 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el subtítol d’Acompanyament 
educatiu, sentit i projecte de vida. 

4A JORNADA DE PROFESSIONALS DE RESIDÈNCIES 
GERIÀTRIQUES I CENTRES DE DIA
El 30 de maig a Salt es va desenvolupar aquesta Jornada per tal de donar resposta 
a les mancances i problemàtiques detectades en els centres, amb la finalitat de 
millorar l’atenció i qualitat de vida dels residents i usuaris, incidint en els aspectes 
més humans. 

ALTRES PROJECTES EN COL·LABORACIÓ
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JORNADA ANUAL DE L’ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA 
INCLUSIVA
Va tenir lloc dimecres 18 de juny, al Campus del Poblenou de la Universitat 
Pompeu Fabra. Es va fer balanç de l’activitat de l’Acord durant l’any 2013, s’hi van 
exposar els reptes de futur i es va debatre aprovar l’Estratègia Compartida per 
una ciutat més inclusiva, el full de ruta per comprometre a institucions i entitats 
socials per treballar plegats cap a una Barcelona més inclusiva.

II ESCOLA D’ESTIU PAULO FREIRE D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
Es van dut a terme 4 escoles a tot el territori espanyol. Una d’elles va tenir lloc a 
Tarragona el 2, 3 i 4 de juliol, organitzada per la CASC_CAT i la RIA. El tema: Joves 
i cultura per a la transformació social.

VII JORNADES “POSEM EN JOC L’EDUCADOR”
Dutes a terme el 14 de novembre a Lleida. L’objectiu d’aquesta edició va ser 
reflexionar, analitzar i valorar aspectes vers el tema de l’apoderament de 
l’educador/a que exerceix la seva tasca en centres d’atenció i protecció a la 
infància i adolescència. Van estar organitzades pels Serveis Territorials de 
Benestar Social i Família a Lleida, la Universitat de Lleida i la delegació de Lleida 
del CEESC.

ÀGORA CIUTADANA 2014
El 27 de novembre es va dur a terme a l’Ateneu Barcelonès, com a espai de trobada 
dels sectors de la ciutadania que conformen la Barcelona Social. Organitzada per 
l’Acord Ciutadà, del qual el CEESC en forma part, s’hi va participar parlant del 
valor i la contribució d’una ciutadania compromesa socialment.

DIA MUNDIAL DELS DRETS HUMANS
Les delegacions de Lleida dels col·legis professionals de Treball Social i d’Educació 
Social, conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida i amb la col·laboració de la 
Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL, organitzem un acte commemoratiu 
en defensa i reivindicació dels Drets fonamentals. L’acte es va dur a terme el 9 
de desembre al Teatre de l’Escorxador i va comptar amb la lectura d’un Manifest 
conjunt i l’espectacle de Teatre Social El Circ dels Drets Humans, sota la direcció 
Lo Somriure Solidari.
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DESPESES PRESSUPOST

DESPESES 542.334,31 100,00 % 569.822,00
Despeses generals 416.064,20 76% 425.975,79
Locals 57.112,48 57.895,03
Comunitat de propietaris delegacions 7.514,55 8.380,00
Lloguer delegacions 23.205,08 22.949,12
Manteniment i adequació de locals 1.269,88 1.500,00
Taxes municipals delegacions 10.514,42 11.025,84
Assegurances delegacions 1.282,37 1.652,37
Subministraments electricitat delegacions 9.833,26 7.487,70

Subministrament aigua delegacions 917,25 700,00

Neteja locals 2.575,67 4.200,00
Gestió tècnica i govern de l’entitat 303.433,82 310.075,76
Sous del personal 226.628,52 226.442,72
Seguretat Social del personal 64.968,48 72.379,20
Assessoria laboral 3.798,83 3.500,00
Mútua laboral 1.399,79 1.381,34
Pla de Formació 0,00 200,00
Despeses gerència 294,60 150,00
Despeses personal (dietes i desplaçaments) 241,67 300,00
Despeses govern entitat (dietes i desplaçaments) 3.379,43 3.000,00
Auditoria 2.722,50 2.722,50

DESPESES PRESSUPOST
Equipaments despeses ordinàries i fungibles 55.517,90 58.005,00
Subministrament per telefonia i Internet 8.303,12 9.000,00
Renovació dominis Internet 558,81 550,00
Serveis informàtics 5.154,51 5.500,00
Equips informàtics 289,31 780,00
Auditoria comptable 2.611,00 2.600,00
Enviaments interns i missatgeria 50,72 100,00
Material d’oficina 816,94 700,00
Impremta 993,50 700,00
Material de neteja 195,91 200,00
Servei de correus 1.325,13 780,00
Serveis bancaris 9.461,77 10.195,00
Protocol 431,59 400,00
Amortització acumulada 25.325,59 26.500,00

Despeses per activitat col·legial 96.017,86 18% 104.846,21
Serveis 43.959,03 48.080,00

Participació 4.545,80 5.300,21

Relacions 17.078,95 14.366,00

Comunicació 30.434,08 37.100,00

Despeses, impagaments i imprevistos 30.252,25 6% 39.000,00
Previsió quotes impagades 23.343,91 38.000,00
Imprevistos 6.908,34 1.000,00

MEMÒRIA ECONÒMICA: ESTAT DE COMPTES - ANY 2014 
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MEMÒRIA ECONÒMICA: ESTAT DE COMPTES - ANY 2014

INGRESSOS PRESSUPOST

INGRESSOS 578.452,00 100,00 % 569.822,00
Ingressos generals 465.508,42 80% 464.021,00
Adscripcions 1.380,00 1.350,00

Quotes d’alta 7.552,41 7.425,00

Quotes col·legials 438.282,51 435.897,00

Quotes col·legials reduïdes 4.278,83 4.784,00

Quotes sèniors 195,00 180,00

Quotes amics i amigues del CEESC 220,00 385,00

Previsió retorn quotes 13.599,67 14.000,00

Ingressos per activitat col·legial 50.861,34 9% 50.070,00
Convenis per activitat ordinària 32.524,00 32.670,00

Subvencions i patrocinis per projectes 14.618,00 13.000,00

Contractes de serveis 3.479,34 4.000,00

Ingressos per representació i consultoria 240,00 400,00

Ingressos per serveis col·legials 50.048,92 9% 48.575,00
Publicacions 15.240,24 18.000,00
Formació 12.710,00 9.000,00
Cessió d’espais 6.300,88 5.500,00
Certificacions 100,80 75,00
Assegurances Responsabilitat Civil 15.697,00 15.500,00
Altres serveis 0,00 500,00

INGRESSOS PRESSUPOST

Altres ingressos 12.033,32 2% 7.156,00
Ingressos financers 276,93 256,00
Recobrament de rebuts retornats 440,17 400,00
Publicitat 3.279,24 3.000,00
Altres 8.036,98 3.500,00

INGRESSOS 578.452,00 
DESPESES 542.334,31
Resultat econòmic 36.117,69
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BALANÇ DE SITUACIÓ - EXERCICI ANY 2014

ACTIU EXERCICI 2014

IMMOBILITZAT 573.168,87
Immobilitzacions immaterials 5.405,25
Aplicacions informàtiques 8.640,59
Amortització acumulada a l’immobilitzat 
immaterial -3.235,34

Immobilitzacions materials 567.763,62
Construccions 835.236,46
Maquinària 16.916,86
Mobiliari 26.890,26
Altre immobilitzat material 7.141,18
Equips per processos d’informació 44.660,46
Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material -363.081,60

ACTIU EXERCICI 2014

ACTIU CIRCULANT 361.134,57

Deutors 84.679,54
Quotes pendents de cobrament 0,00
Deutors 84.003,34
IRPF per lloguer de sales 676,20

Inversions financeres temporals 7.980,30
Dipòsits constituïts a curt termini 7.980,30

Tresoreria 272.474,73
Caixa efectiu 422,35

Bancs i institucions de crèdit cc a la vista 272.052,38

Ajustos per periodificació 0,00
Despeses anticipades 0,00

TOTAL ACTIU 938.303,44
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BALANÇ DE SITUACIÓ - EXERCICI ANY 2014
PASSIU EXERCICI 2014

FONS PROPIS 446.683,01
Resultats anys anteriors 410.565,32
Romanent anys anteriors 457.689,10

Resultats negatius anys anteriors -47.123,78

Pèrdues i guanys 36.117,69
Pèrdues i guanys 36.117,69

PROVISIÓ PER RISCOS I DESPESES 3.426,34
Provisió per responsabilitats 3.426,34

CREDITORS A LLARG TERMINI 100.666,61
Deutes a l/p amb entitats de crèdit 100.666,61

CREDITORS A CURT TERMINI 387.527,48
Creditors per prestació de serveis 16.010,06

Remuneracions pendents de pagament 6.532,20

Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals 13.258,73

Organismes de la seguretat social creditora 7.000,00

Hisenda Pública creditora per IVA repercutit 0,00

Ingressos anticipats 0,00

Provisió per altres operacions de tràfic 25.514,31

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 0,00

Deutes a curt termini 37.175,00

Provisions a curt termini 0,00

Partides pendent d’aplicació 282.037,18

TOTAL PASSIU 938.303,44
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11 Des del CEESC volem agrair la feina feta per 
totes les persones i entitats que han ajudat, 
col·laborat i treballat per tirar endavant la 
tasca duta a terme durant aquest any 2014. 

Moltes gràcies a tothom!
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MEMBRES DELS ÒRGANS DE 
GOVERN QUE HAN DEIXAT EL 

CÀRREC DURANT EL 2014
Àngel Mestres

Carles Brugarola
Diana Sala

Elisenda Reig
Joan Marull

Jose Luis Cabrera
Lluís Canals

Luís Domínguez
Manolo Cortés
Núria Balsells
Núria Ferrer
Pepe Otero

Pepín de la Rosa
Pere Izcarra
Rafel López

Sera Sánchez
Xavier Franch

COL·LECTIUS PROFESSIONALS
Alba Mauri

Albert Daura
Albert Tribó

Ana Anta
Andreu Bermúdez

Andreu Pelàez
Anna Aubanell 
Anna Busquets 

Anna Garcia 
Anna Janer

Anna Vidal Solé
Carlos Sánchez-Valverde

Carme Ruiz
Carolina Maynou
Concha Zapata 

Cristina Gil 
David Homedes

David Roman
Eduardo Elosegui

Elena Sorribas
Encarna Duro

Esteve Torregrossa
Esther Fernández
Eugenia Montes

Eva Bretones
Fidel Prellezo
Gabriel Ndjoli

Gemma Guàrdia
Gemma Pons

Imma Jeremías 
Imma Jiménez

Jaume Cacuberta
Jessica Cantos

Jesús Fraile
Jezabel Bellido
Joan Muntané
Joan Naharro

Jose Antonio Berbel
Juan Gerardo Sánchez 

Judit Puig 
Judith Gallego 
Karol Marcos
Laura Aubeso

Lluís Vila
Loli Cuesta 

Loli Lupianez
Mª Nuria Miranda 
Manel Calvo Pérez

Manolo Cortes
Marcos Vázquez

Maria Peña Torrent
Maria Prat López
Melody Bertran

Miquel Alís
Miquel Castillo
Mireia Morán

Montse Tomás
Montserrat Freixa

Montserrat Panareda
Nadia Urrich

Narcís Carbonell 
Núria Hidalgo

Olga Reyes
Óscar Negredo

Pepe Otero
Pilar Fontanet 
Quico Manyós
Regina Juncà
Remei Fuguet

Rosa Mª Cervera

Rosa Pino
Rosó Mateu

Sandra Arnoso
Sergi Rabassa

Sílvia Batet
Susana Alonso 
Teresa Barceló

Toni Rubio
Txell Domènec
Vanesa Molina
Xavi Campos
Xavi Franch

SÈNIORS
Anna Jané

Carme Ardiaca
Carmen Menchon
Charo López Ruiz

Imma Jeremías
Jordi Casanovas

Joseba Jokin 
Josep Maria Flotats

Juanje Guerrero 
Maria Helena Herrero 

Mercè Òdena
Montserrat Ollé

Montserrat Panareda
Montserrat Torm

Pepi Borràs

PERSONES COL·LABORADORES
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REPRESENTANTS DEL CEESC
Adolf Martínez 

Ana Anta
Andreu Pelàez
Antonio Rubio

Begoña Escribano
Carlos Sánchez-Valverde

Carme Ruiz
Charo Quero
David Roman
David Ventura
Eduardo Cano
Elisenda Reig
Erika Sanabria

Esteve Ollé
Fidel Prellezo

Francesca Ferrari
Imma Jeremías

Inés Solé 
Irene Andrés

Isabel Maestre 
Joan Dueñas

Joan Muntané
Jordi Casanovas

José Luis Cabrera
José Miguel Leo
Juanjo González

Lola Lacuna
Loli Lupiánez

Maite Mauricio
Manolo Cortés

Margarida Sola
Maria Rosa Monreal

Marta Garreta 
Míriem Solsona

Paco Gea
Pep Roig

Pepi Borràs
Pepín de la Rosa

Pere Izcarra
Quico Mañós
Quim Ortilles
Rafel López

Rosa González
Rubèn Fornós
Xavi Campos
Xavi Franch

Xavi Puig

#CSSB14
Asun Llena

Begoña Escribano
Dolors Saladrigas

Ester Sarquella
Laura Córdoba

Lola Lacuna
Maria Rosa Monreal

Marilen Herrero
Marta Fité

Martí Moliné
Paco Gea

Rosa González

JORNADES PRECONGRESSUALS 
 #CSSB14

Ángel Záforas
Lluís Canals

Núria Balsells
Pep Vallés

Ricard Fernández

CÀPSULES D’EDUCACIÓ SOCIAL
Abdoulaye Fall

Adelaida Blanch
Alex Juanola
Alicia Morote
Alicia Vallespí
Antoniu Llort
Araceli Lázaro
Arturo Solari

Carlos Sánchez-Valverde
Damián Campanario
Débora Rodríguez

Gal·la Palau
Glòria Ferrer

Guillem Massot 
Jesús VilaR

Joan Torralba
Jordi Baiget
Jordi Pastor

Jordi Usurriaga
Josep Lluís Dot
Luís Domínguez

Luís Florén
M. Àngels Guiolà
Mª Jesús Larios

Maria Gariga
Marisa Valls
Marta Gené

Marta Nomen
Tre Borràs

Vicky Blanco
Xavier Garcia

CIUTATBETA
Alfons Barceló
Bàrbara Roig
Carme Ricart

Carolina Marcos
César Reyes
Contxi Solà

Iolanda Escofet
Joan Tarrida

Lluís Carbonell
Lurdes Masdevall

Manolo Cortés
Òscar Martínez

Pep Montes
Pep Sala

Pepe García
Rafael Martínez

Ramon Espelt
Txus Blanco

Xabier Ballesteros
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QUADERNS D’EDUCACIÓ SOCIAL
Anna Forés

Charo Quero
Esther Subias
Jordi Oliveras
Núria Ferrer

Salvador Miquel
Sera Sánchez

RETINES
Gabriel Amdur 
Julio Salvador

Marta Villavecchia

FULL INFORMATIU
Adela d’Alòs-Moner

Ángel Torrero
Antonio Alcántara

Carlos Sánchez-Valverde
Clara Soler Roig
Eduard Peñalver

Gal·la Palau
Joan Naharro
Jordi Amorós
Manel Moles

Maria José Cid
Palmira Fernández

Pilar Serrat
Roger Garcia

Toñi Perea
Xavier Garcia

BLOG
Ángel Torrero
Aurora Ribas
Carlos Alvaro

Javier Paniagua
Mireia Pellicer

Toni Rubio

REVISTA RES
Jordi Casanovas

Mercè Odena
Paco Gea

COOPERACIÓ 
Albert Roca

Gabriel Ndjoli
Glòria Ferrer

Miriem Solsona

RELATORIES VISUALS
Agnès Felis

Aïda Ballester
Ana González

Begoña Escribano
Clara Santamaria

Elena Roca
Elies Martínez

Juan José González
Laura Córdoba

Mònica Romero

#8JIES
Albert Daura
Àlex Castillo

Carme Carbonell
Jaume Aguilar
Joan Muntané
Joan Torralba
Jordi Longàs

Lydia Paredes
Maria del Mar Dotras

Miquel Castillo
Miquel Martínez
Rafael Sánchez

INSTACEESC
Begoña Escribano

Berta Badia

DIA DE L’EDUCACIÓ SOCIAL
Anna Forés

Antonio Alcántara
Araceli Lázaro

Asun Llena
Carles de Ahumada

David Vazquez
Esther Subias

Gemma Segura
Jordi Bernabeu
Maria José Cid 
Miquel Fuster
Nadia Ghulam

CARNAVAL DE BLOGS
Ana Venegas

António Alcántara 
Carmen Carrión 

Ceila Maria
Educablog 

Fernando Fantova 
Isaac Azor 

Javier Paniagua 
José Luis González 
Juan F. Berenguer

Juan Morata
Magdalena Gelabert

Marcos Álvarez
Marimar Román 

Miquel Rubio 
Mireia Pellicer 

Montserrat Sánchez
Movimiento Anfibio

Noelia Muñoz
Óscar Barril 

Pedro Carlos Martínez 
Pep Vallés

Roger Casero

ALTRES
Arantxa Mintiaga

Emily Pujol
Jesús Ramírez

Rafael Jiménez Asensio
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Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB)
Consorci de Normalització Lingüística
Centre SPOTT
CEPS
Consejo General de Colegios de Educadoras y 
Educadores Sociales (CGCEES)
Cooperativa l’Olivera
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC)
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
(COTOC) 
Col·legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT) 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) 
Comunitària
Comusitària 
De Veí a Veí
Diputació de Barcelona
DIXIT
DUNA, SL
Escola Empordà AEGLE
Escola Pia Sant Antoni
Femarec
Fiare Banca Ètica
FICAT
Fundació Biblioteca Social
Fundació Vicki Bernadet
Generalitat de Catalunya
Global Idea SL
Grup 33
Grup IGIA
Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Lleida
AMPA Ferran Sunyer
Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats 
(ASJTET)
ARKHÉ Innovació Social
Associació Benestar i Família
Associació Catalana d’Empreses del Lleure, 
l’Educació i la Cultura (ACELLEC)
Associació Catalana de Professionals de les 
Polítiques de Joventut (AcPpJ)
Associació de Comunitats Autofinançades (ACAF)
Associació de Professionals d’Espais Familiars a 
Catalunya (APEFAC)
Associació de Professionals de la Gestió Cultural de 
Catalunya (APGCC) 
Associació de Veïns i Veïnes del barris de Sant 
Antoni
Associació Intercol·legial
Associació Proartso
Associació professional d’Artterapeutes (Grefart)
Associació Social Cristiana El Far 
Ateneu Popular 9 Barris
Basket Beat
Biblioteca Tecla Sala 
Brigades Internacionals de Pau
CASC_CAT
Centre Cívic Cotxeres Borrell 

ENTITATS COL·LABORADORES
IUS Dignum
Lo Somriure Solidari
PEI JOVE 
Red Educativa Regional de Cusco (Perú)
RIA
Riborquestra
Servei de Drogodependències de l’Hospital 
Universitari de Reus
Serveis Territorials de Benestar Social i Família a 
Lleida
Síndic de Greuges
Talatala S.L
Teatre de l’Escorxador
Tecnihand
Trànsit Projectes S.L
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED)
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat de Vic
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra (acord ciutadà)
Universitat Ramon Llull-EUTSES Pere Tarrés
Universitat Rovira i Virgili
Xarx@ntoni


