Acta de l’Assemblea Ordinària del Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
19 de desembre de 2015

DIA: 19 de desembre de 2019, dissabte
HORA: a les 10.00 hores en primera convocatòria. 10.30 hores en segona convocatòria
LLOC: Seu social del CEESC, Aragó, 141-143 4a planta 08015 Barcelona
Ordre del dia

Ordre del dia
1. Temes ordinaris:
1.1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 21 de
març de 2015.
1.2. Aprovació, si escau, del Pla de Treball per a l’any 2016.
1.3. Aprovació, si escau, de les Quotes del CEESC per a l’any 2016.
1.4. Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2016.
2. Temes de proposta i acord:
2.1 Proposta de nova presidència per part de la Junta de Govern.
3. Informacions.
3.1

Placa d’homenatge a en Toni Julià a Girona.

3.2

Grup Motor per a la creació del Comitè d’Ètica del CEESC.

3.3

Imports Congrés Serveis Socials Bàsics al compte de resultats 2014.

3.4

VII Congrés Estatal d'Educació Social.

4. Precs i preguntes.

En Rossend Viñes, secretari del CEESC, dóna la benvinguda als assistents i declara per
iniciada l’Assemblea en segona convocatòria presentant l’ordre del dia.
1.

Temes ordinaris:

1.1.

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

març de 2015.
Es revisa la proposta d’acta de l’assemblea de març del 2015. Sense cap proposta de
modificació de redactat es passa a votació.
Vots a favor: 41
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 5
1.2.

Aprovació, si escau, del Pla de Treball per a l’any 2016.

La Maria Rosa Monreal fa la presentació del Pla de treball del CEESC 2016 indicant
que hi ha una continuïtat del treball iniciat al 2015, i que s’ha posat l’accent bàsicament
en reforçar el discurs en la defensa de la professió i en definir un posicionament del
CEESC a favor de la justícia social. Es un pla de treball que s’ha fet seguint les finalitats
essencials que marquen els estatuts del Col·legi. I que la presentació de cada finalitat
anirà a càrrec d’una de les persones de Junta responsables de cadascuna d’elles.
Seguidament, presenta els objectius establerts, les accions i resultats previstos per
donar resposta a la finalitat d’Ordenar l’exercici professional en qualsevol de les seves formes
i modalitats.
La Míriem Solsona presenta els objectius, accions i resultats previstos al punt
Representar els interessos professionals de les persones col·legiades, especialment en les seves
relacions amb l’administració. Destaca el fet que es vol fer una revisió, anàlisi i valoració a
fons dels espais on actualment està representat el CEESC per poder definir les nostres
prioritats i fer un treball per unificar el discurs.
L’Eduardo Cano presenta el punt de Defensa dels interessos dels professionals de les
persones col·legiades. Explica que s’està treballant fort per optimitzar al màxim el servei
d’atenció col·legial, destaca el treball que s’està fent per vetllar per la correcta
formulació de les convocatòries (concursos públics de gestió o laborals) en relació als
professionals de l’educació social i l’objectiu d’ampliar el servei d’assessorament jurídic
per poder donar respostes el més individualitzades possible.
La Noelia Muñoz es presenta com a responsable de comunicació i activitats i projectes.
Explica el punt Vetllar per tal que l’actuació de les persones col·legiades correspongui als
interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la professió. Un cop
desplegada la web com a plataforma de referència per als educadors i educadores
socials, es vol augmentar l’impacte del butlletí digital setmanal i també està previst un

canvi de disseny. A més, es vol consolidar el posicionament de les xarxes socials
(twitter, facebook, Instagram, blog) com a altaveus i incorporar un nou perfil de xarxes
CEESC: LinkedIn.
Explica que enguany s’apostarà per consolidar el catàleg de formació experimentant
amb propostes de formació on-line per superar barreres territorials i/o horàries; es
continuarà amb el programa de càpsules d’educació social que està donant molt bons
resultats.
En Joan Muntané presenta el punt Garantir el compliment de la bona pràctica i les
obligacions deontològiques de la professió. Destaca com a objectiu principal l’impuls del
Comitè d’Ètica i vetllar pel respecte del Codi deontològic professional.
En Paco Gea exposa el punt Protegir els interessos de les persones usuàries i consumidores
dels serveis professionals. En aquesta àrea hi trobem tot el que fa referencia a les relacions
institucionals i al fet de fer costat a les iniciatives ciutadanes. Quant a les relacions
institucionals, per aquest any es vol treballar per coordinar el discurs dels diferents
espais de representació del CEESC . Pel que fa a iniciatives ciutadanes, es busca tenir
actitud proactiva amb moviments socials que s’han creat davant de situacions de crisi.
La Begoña Escribano presenta els objectius inclosos dins del punt Promoure el
reconeixement social i professional de l’Educació Social. Explica que, bàsicament, hi ha força
continuïtat del pla de treball del 2015; s’ha buscat no sumar més temes a treballar sinó
millorar el que ja hi ha. Posa com a exemples que, s’ha decidit fer una memòria 2015
més àgil i directa i treballar per a complir amb tots els requeriments de la llei de
transparència.
I comenta que s’ha consolidat en el Pla de Treball la celebració del dia de l’Educació
Social, i que aquest any 2016 es celebrarà el 20è aniversari de la creació del CEESC que
serà un centre d’interès durant tot l’any.
Un cop finalitzada l’exposició de tot el Pla de Treball, s’obre el torn de paraules.
La Maite Mauricio comença la seva intervenció agraint la feina feta. Sobre la proposta
de Pla de treball presentat comenta que potser manquen indicadors en algunes accions,
i que en algun dels casos potser no són indicadors d’acció sinó de procés. Les memòries
no són només per publicar semàfors en verd. Si ens fixem indicadors que es puguin
mesurar podrem fer un anàlisi i veure allò que es preveia, i si no ha donat els resultats
previstos veure com ho hem fet i que podem millor.
Sobre el punt d’Ètica, apunta que potser caldria, a banda de distribuir el codi
deontològic, obrir un debat per a revisar-lo i recorda que no és l’únic document de
referència que també tenim la declaració de Barcelona i els Primers Treballs de la
Plataforma Comuna per a les educadores i educadors socials a Europa que inclouen la
Guia Ètica

En referència al discurs dels representants del CEESC està molt d’acord en el
plantejament que es fa per tal de crear un discurs més unitari de tots els representats
del CEESC i es pregunta com ho farem per unificar-lo i si hi ha una estratègia per estar
presents en un lloc o en un altre i si es sap el grau d’incidència que es té en els diferents
espais on el CEESC està representat. Proposa crear un espai de trobada anual de totes
les persones que participen en algun espai de representació institucional amb la Junta
de Govern per tal de poder generar línies de feina.
També comenta si es sap l’impacte que tenen les accions que fem amb els estudiants
d’educació social i si després es tradueixen amb col·legiacions o amics del CEESC.
Expressa la seva preocupació per a la fidelització dels col·legiats, ara que ja no podem
parlar de col·legiació obligatòria, podem preguntar als que estan vinculats al col·legi
perquè ho estan i treballar en la línia de les seves respostes.
Per tal de fer més present al Col·legi proposa que ens posem en contacte amb totes les
entitats que es presenten a licitacions i no només amb les guanyadores de concursos.
Per finalitzar la seva intervenció demana la publicació dels resultats de la convocatòria
de cooperació i que el CEESC sigui un impulsor de posicionaments públics, fent una
crida a tots els col·legiats per tal que ens ajudin a identificar temes i a redactar
posicionaments.

En Paco Gea veu interessant i positiva l’aportació de fer una trobada anual de
representats del CEESC per a treballar en la construcció del discurs. Pel que fa el tema
de l’impacte de les trobades amb els estudiants comenta que l’indicador ja el tenim, i
encara que l’impacte sigui negatiu seguirem mantenint una relació amb els estudiants i
la universitat. Exposa que cal anar amb compte amb els posicionaments socials ja que
no podem entrar en matisos polítics. Hi ha d’haver una ètica organitzacional que
estigui per sobre de l’ètica personal. A vegades el més prudent és no posicionar-se.
La Noelia Muñoz comenta que l’objectiu d’optimitzar el servei d’atenció col·legial del
CEESC com a conjunt de mecanismes de connexió amb persones col·legiades, es molt
àmpli, ja que volem nous col·legiats, volem crear un vincle amb els que ja estan i també
volem potenciar la recol·legació.
Per la Carme Panchón per tal d’apropar-se als estudiants d’educació social cal poder
explicar-los molt bé que els hi pot reportar, es necessita explicar l’argumentari; que
quan els alumnes estan acabant la carrera puguin conèixer els avantatges que suposa la
col·legiació, i que pot reportar la col·legiació a una persona que esta acabant la carrera.
En aspectes com orientació professional, més enllà d’amics del CEESC, falta presència
dins de les facultats. Hi ha moltes activitats on es podria tenir presència, fires d’entitats,
jornades...una bona estratègia podria ser buscar complicitats internes dins de la

Universitat directament amb professors, ja que l’estructura de Universitat es molt gran,
s’ha de buscar col·laboradors, complicitat amb professorat, per fer professor
col·laboradors.
També obriria la presència del Col·legi a altres llocs, cadascú estem a diferents espais.
Fem accions a entitats on hi ha educadors socials, proposa que empreses, institucions,
administracions.. que tinguin un alt percentatge de col·legiats se’ls pugui donar un
reconeixement.
Demana fer difusió dels actes i activitats previstes pels 20 anys del Col·legi ja que hi ha
activitats com el treball de la història on potser hi ha gent que es podria sumar a fer
coses.
En Joan Muntané comenta que la difusió de les activitats ja hi és, però la resposta
normalment és molta. Explica que tenim la coordinació feta amb tots els coordinadors
de la universitat, però que costa avançar ja que a vegades ens trobem limitacions en la
pròpia estructura universitària, de totes maneres continuarem intentant-ho.
La Maite Mauricio proposa que potser ens hem de dirigir també directament als
alumnes, i buscar que ells mateixos ens facin d’ambaixadors, que es mobilitzin,
treballant conjuntament amb les associacions d’estudiants.
La Noelia Muñoz exposa que sovint “Lo mejor es enemigo de lo Bueno”. Constata que hi
ha poca gent a l’assemblea, que hi ha un problema de participació global, però que els
que estem, estem compromesos i arribem fins on podem. Senyala que es un moment
delicat. Amb els que som aquí no podem i per això hem de prioritzar i fer les coses una
darrera l’altra. De totes maneres valora molt el conjunt d’aportacions dels presents.
En Rossend Viñes diu que sempre hem d’agrair les aportacions, però el tipus de
participació actual és “like” . I necessitem aportacions més enllà del que hi ha.
Per a en Pep Valles, actualment som de participar però no paguem quota. Insisteix en
la importància en aquests moments dels objectius 1. Ser presents i participar d’accions
legislatives que ajudin a reflexionar entorn a la professió i 15. Vetllar per la correcta
formulació de les convocatòries en relació als professionals de l’educació social. En
l’Informe que s’ha fet hem detectat que en el tercer sector hi ha una gran competència
de llocs de treball i una gran inestabilitat en els llocs de feina. S’ha treballat amb els
sindicats però encara hi ha molta feina a fer i molt camí a recórrer. Cal donar més
visibilitat a la professió i aparèixer a la premsa amb propostes positives.
Sense més aportacions es posa a aprovació el Pla de Treball.
Vots a favor: 58
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0

--1.3.

Aprovació, si escau, de les Quotes del CEESC per a l’any 2016

En Joan Muntané explica la proposta de Quotes per al CEESC. La proposta presentada
és de manteniment de les quotes del 2015, la única diferència està en que s’ha eliminat
la quota d’alta, fins ara de 55 euros, i la quota d’inscripció ha passat a ser de 40 euros,
fins ara era de 10 euros.
Es passa a l’aprovació de les quotes del CEESC per al 2016
Vots a favor: 58
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
1.4.

Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2016

*Abans de tractar aquest punt s’ha aprovat la proposta de nova presidència per part de la Junta
de Govern, ja que té una implicació en el pressupost
En Joan Muntané explica el document en partides en grans masses. Ingressos i Despeses.
Indica que, en correspondència amb el Pla de Treball, també és un pressupost de
continuïtat, en què s’han ajustat algunes partides a partir del que ha estat la realitat del
2015.
Pel que fa als ingressos, el 80% provenen de les quotes col·legials, de cara al 2016 es
preveu una reducció d’aquests ingressos tenint en compte l’evolució del número de
col·legiats.
A nivell de despeses s’ha hagut de compensar la reducció dels ingressos. La gran
despesa de tota entitat sempre és l’equip tècnic. Els sous de l’equip representen un 56%
de la despesa. S’ha mantingut l’equip de 14 persones, que fan un total de 7 jornades i
mitja. De cara al 2016 s’ha acordat amb els treballadors una pujada del 0’5% del salari i
recuperar el concepte de Fons d’Acció Social.
Per disminuir la despesa en alguns territoris s’estan buscant lloguers més econòmics a
Lleida i a Tarragona. També informa que els pagaments de les hipoteques de les seus
de Barcelona i Girona finalitzen el 2016.
Destaca que s’ha inclòs una partida de 6.555,23 € per a poder fer una anàlisi
institucional externa que ha de permetre refer l’organització de la institució. En altres
partides, només hi hagut continuïtat.
Es posa a aprovació el pressupost.
Vots a favor: 53
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
2.Temes de proposta i acord:
2.1 Proposta de nova presidència per part de la Junta de Govern.

En Rossend Viñes explica que a partir de la dimissió d’en Paco Gea com a president de
la Junta de Govern del CEESC, es va crear un grup motor dins de la Junta de Govern
que va obrir un procés de debat que va acabar amb l’acord de proposar a l’Assemblea
General del CEESC una nova estructura d’organització consistent en una presidència,
sent la candidata Maria Rosa Monreal amb quatre vicepresidències; àmbit de defensa
de la professió, àmbit de comunicació, àmbit de territoris i participació: dinamització
de territoris i participació interna, àmbit de promoció i innovació: nous àmbits de
treball .
Es planteja un anàlisi de model organitzatiu amb el guiatge d’una consultoria externa,
per això el pressupost del 2016 inclou una partida a aquest efecte. Aquest anàlisi ha
d’ajudar a la Junta a crear un nou pla de treball per al 2017, que ja estigui d’acord amb
aquesta renovació.
Pren la paraula la Maria Rosa Monreal i exposa que la junta del CEESC es planteja un
temps per repensar-se amb una anàlisis externa, per identificar si l’essència del
col·lectiu, si cada educadora social pot tenir una mirada individual, l’objectiu d’aquesta
junta es tenir una visió del col·lectiu, tot i els canvis socials complexos i la anunciada
reforma dels col·legis professionals.
Hi ha molts camps d’acció professional, la Junta cal que estigui pels que es consolidin i
pels nous llocs on la nostra pràctica esdevingui una innovació. Si un Educador Social
traça un nou camí, cal que el comuniqui a la junta per a què aquesta l’ajudi a crear la
infraestructura. Quan hi hagi una norma que trenqui un vincle entre un Educador
Social i una persona, la Junta entendrà que és una indefensió que cal escoltar i
treballar.
Pren la paraula la Maite Mauricio que comença felicitant i agraint a la Maria Rosa per
la seva disponibilitat a assumir la presidència del CEESC. I demana quin és l’estat
actual de la Junta de Govern, com funciona aquest grup motor i si ja s’ha fet l’encàrrec
de la consultoria externa. Comenta que caldria afegir un punt al Pla de Treball que
contemplés aquest procés.
Respon en Rossend Viñes que a la Junta van començar 21 persones, que fins aquest
moment hi hagut 6 dimissions i 2 incorporacions i aclareix que l’encàrrec de
consultoria experta encara no s’ha fet ja que s’estava esperant el vist-i-plau de
l’assemblea. La Maria Rosa Monreal afegeix que tot el procés es vol fer amb la màxima
transparència. Ens els darrers mesos s’ha estat treballant per aquest canvi, anem fent
camí però encara queden moltes incerteses que en parlarem a la propera assemblea.
En Xavier Puig, vocal de la Junta de Govern i president del CGCEES, comenta que
estem en un moment de canvi, no vol parlar de crisis, també a nivell estatal, en aquests
moments ja estan creats els col·legis de tots els territoris, però els col·legis tenen poques
forces , en aquests moments també s’ha està fent un debat intern de com repensem el
model del Consejo i com repensem el model dels col·legis, per veure com ens adaptem
en l'entorn actual en el que ens trobem.
En Paco Gea explica la seva situació personal que el va portar a haver de deixar la
presidència però no de ser membre de la Junta de Govern. Agraeix a la Maria Rosa que

vulgui acceptar la presidència, i vol que quedi clar que és un proposta conjunta on la
Maria Rosa assumeix la presidència si fem l’anàlisi institucional. Per veure com hem de
reorganitzar-se la Junta i si cal reorganitzar també l’equip tècnic.
En Pep Vallés conclou que els models que no són útils cal canviar-los, per poder
millorar i fer més eficaç l’organització de la institució.
Sense més paraules es posa la votació la proposta de nova presidència.
Vots a favor: 53
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0

3.
Informacions.
3.1
Placa d’homenatge a en Toni Julià a Girona.
Després de dos anys que nasqués la proposta, el passat dissabte 12 de desembre a les
12 del migdia es va fer l’acte de descoberta d’una placa commemorativa a Toni Julià i
Bosch a l’edifici que ocupava l’Escola d’Educadors especialitzats de les comarques de
Girona al carrer dels Alemanys 9 de Girona. Aquesta escola ocupava un petit espai de
l’edifici del Seminari Menor i estava a l’empara de la Fundació SER.GI.
Comenta que el procés ha estat llarg i feixuc ja que ens hem trobat amb moltes
complicacions burocràtiques però que ha valgut la pena, en l’acte de descoberta de la
placa commemorativa, hi van participar una quarantena de persones de tot el territori
català. Entre els assistents hi havia familiars i amics del Toni, persones que havien
estudiat a l’escola, i professionals del món de l’educació social.
Ara, cal seguir treballant per donar a conèixer la figura d’en Toni Julià i al CEESC. Una
idea a treballar durant el 2016 es incloure una entrada a la Wikipèdia.
3.2
Grup Motor per a la creació del Comitè d’Ètica del CEESC.
En Joan Dueñas i la Maite Mauricio expliquen que l’actual grup motor, fa dos anys que
va arrencar , tot i que al llarg de la història del CEESC construir un discurs ètic que
impregni la tasca professional ja ha estat una de les preocupacions del CEESC.
Aprofitant la celebració del Dia Internacional de l’Educació Social des d’aquest grup es
va organitzar un debat sobre el Tracte o (mal) tracte en la relació socioeducativa que va
resultar molt interessant i que malgrat la dificultat que hi ha va reunir unes 50 persones
i on es va constatar que per ser reconeguts hem de tenir un excel·lència socioeducativa.
Expliquen també que el comitè d’Ètica encara no s’ha formalitzat però va avançant en
el seu procés comenten que busquen aportacions i sinèrgies" deixant l’apunt de si algú
es veu amb ganes de participar, no dubti en fer-ho.

3.3

Imports Congrés Serveis Socials Bàsics al compte de resultats 2014.

En Joan Muntané recorda que a l'Assemblea de març es va decidir incorporar tant en
ingressos com despeses del compte de resultats de 2014 els imports totals
corresponents al Congrés, i que nosaltres no hi fèiem figurar. La diferència positiva
també apareixeria com a despesa, doncs aniria al futur col·legi organitzador. La
voluntat de l'Assemblea era que es visibilitzés que aquest any havíem fet molta feina
per al Congrés i això es mostrava amb el volum econòmic que suposa.
Es va fer la consulta a l’assessor fiscal i ens aconsella no incloure-ho, deixant-ho tal i
com s’havia previst, en moviments de balanç.
3.4

VII Congrés Estatal d'Educació Social.

La Maria Rosa Monreal recorda que a l’abril de 2016 hi ha el VII Congrés d’Educació
Social a Sevilla. Els congressos sempre són espais de trobada molt interesants i
enriquidors per els professionals.
Ens suggereix que estiguem molt atents a les xarxes on s’anirà informant de les
novetats del Congrés que porta per lema “A més educació social, més ciutadania: la
professió com a impulsora de la transformació social”
Per tal de facilitar la participació al Congrés Estatal d'Educació Social, des del CEESC
estem organitzant un grup de persones interessades per accedir a condicions
econòmiques avantatjoses. El fet fer la inscripció grupal, dona dret a un 20% de
descompte sobre la tarifa que correspongui a cada persona del grup (promoció amiga)
També s’han ofert 5 beques corresponents a la totalitat de l’import de la inscripció per a
col·legiats, dilluns 21 es farà pública la resolució, en la sol·licitud les persones
demandants havien d’incloure una proposta de la manera en què el Col·legi i el conjunt
dels seus membres es beneficiarà d'aquesta assistència en concret, tant abans com
després de la celebració del Congrés.

4.

Precs i preguntes.

Sense més punts a tractar finalitza l’assemblea a les 14.10h.

Maria Rosa Monreal
Presidenta del CEESC

Barcelona, 19 de desembre de 2015

Rossend Viñes
Secretari del CEESC
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CALLEJÓN PUJOL
FRANCH RIUS
AIXENDRI CASINO
HOMEDES VILÀS
MONLLAÓ CORRAL
BOIX MATAMOROS
MARTOS BUZÓN
BLANCO NEBREDA
SARQUELLA CASELLAS
PLANA FARRÉ
BALFAGON CHAMERO
LLOPIS ROCA
PUIGVERT VILERT
RUÉ LLEIXÀ
HERNÁNDEZ CANO
FORNÓS CASARES
MARI MAYANS
FERRER GEORGES
FERNÁNDEZ GÓMEZ
BERTRAN PERPINYÀ
PELÁEZ ARTACHO
IGLESIAS MATEO
GALLINAT PIRÓ
JUAN RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ PARRA
MOLINÉ FUSALBA
RIOS PÉREZ

