
ProtogEmesi . 
Sempre és difícil assignar un origen a les iniciatives socials perque, la 
majori a de vegades, solen resultar conseqüencia de I' esfon; col.lectiu de 
moltes persones i institucions. De totes formes podríem dir que del Col·legi 
Professional se'n parla, en molts deis ambits de I' educació social, des de 
mitjans deis anys vuitanta. De fe t, ja en la I Trobada d'Educadors Especialit
zats Faustino Guerau (Barcelona, octubre de 1988), en parlar de les formes 
organitzati ves del col.lectiu professional, ja va fer aparició aquest objectiu . 
Pero Il avors, ni tan sois existien associacions d'educadors en tot I' Estat 
espanyol, ni una Federació que les coordinés. El tema es repren en el 1 
Congrés d ' Educadors de Pamplona (mar~ de 1987) i en el X Col.loqui 
Internacional de la AIEJI(J) (Barcelona, novembre de 1989). La priori tat es 
fi xa en la creació de la Diplomatura i en aixo es posaren tots els esfor~os fins 
199 1. Després va seguir un període de crisi en les Assoc iacions d 'Educadors 
que se supera a fi nals del 1993. D'aquesta crisi se' n surt col.lecti vament, amb 
una seri e d ' objectius entre els que ocupa un espai central el Col.legi Oficial. 
Així doncs, en el 1 Congrés de I'Educador Social d 'abril de 1995 a Múrcia, 
un deis ambits tematics oberts fou el del Col.legi Professional. Més en 
concret, l' Associació Professiona1 d 'Educadors Socials de Catalunya -
APESC-, escull des del 1994, aquesta com una de les seves fites fonamentals 
per al bienni 1994-96. I en aquesta Iínia inicia des del 94 di ferents contactes 
instituciona1s, polítics, amb altres col.lectius professionals, a1umnes .. . 
A la vegada, en altres ambits, sobretot en les Universitats que estaven 
impartint la Diplomatura, sorgeixen agrupac ions d'alumnes i algunes 
associacions que també es plantegen aquest com un deis seus objectius. Des 
del 1993, alguns alumnes de la Universitat de Barcelona s'agrupen amb 
aquesta fi nalitat. Una mica després, també es produeixen aquests processos 
a la Uni versitat Ramon L1ull , a la Uni versitat Autonoma ... I el Congrés de 
Múrcia, ofereix un bon espai de trobada per a tots els alumnes de la 
Diplomatura que acaben realitzant esfor~os de coordinació estatal. A 
Catalunya, aquesta coordinació es plasmara en la creació, a la primavera de 
1996 , de l ' A DESC, Assoc iac ió de Dipl o mats d 'Edu cació Soc ia l de 
Catalunya. 

El procés de creació 
Al juliol de 1995, quan la primera promoció de Oiplomats en Educació 
SociaJ<2) ja és al carrer, el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Cata lun ya (més en conc re t la Oirecció Ge neral de Oret i d ' Entita ts 
Jurídiques) assumeix aquesta iniciati va com a possible i es posa en contacte 
amb l' APESC (també com una continuació deis contactes que ja s' estaven 
mantenint), per veure com se li poI donar forma. L' APESC realitza una 
demanda fonnal de creació que signi fica el comen~ament d' una trajectori a 

'o 
z 
c.. 
o 

4 Educació Social I 9 



pel Col.legi 
Professional se'n 

parla, en molts 
deIs ambits de 

I'educació social, 
des de mitjans 

deIs anys 
vuitanta 

Educació Social 4 

administrati va, legislati va i política que acabara el setembre de 1996 
Aquest fet de sortida mobilitza molts altres elements que hi intervenen i 
s' inicia un procés que ha resultat, no sense dificultats i gracies a ]' es for~ de 
tots (educadors i educadores en actiu, diplomats i diplomades, eSludiants, 
estaments academics, administrac ions .... ) una experiencia de concreció 
d 'estrategies el més obertes, transparents, participatives i integradores 
possible. 
Els resultats són encoratj adors: en el procés s' ha aconseguit seure en la 
mateixa taula de di scussió a quasi tots els interessos que conflueixen en la 
confi gurac ió soc ia l de l ' Educac ió Soc ia l : Admini strac ió, partil s 
polítics,uni versitats, alumnes, diplomats, educadors en actiu .. . No seri a bo 
perdre aquesl espai comunicaliu tan prenyat d ' institucions. 

Els elements clau de debat. 
No tot ha estat un camí planer i sense entrebancs. La concepció del col.legi 
no és la mateixa la que es plantejaven els diferents elements i s' han hagul de 
realitzar esfor~os de negociació i de trobada, per part de tots, perque el 
resultat fos un col.lectiu cohesionant i unit. 
Es podrien diferenciar dos orígens en aquelles qüestions que han central el 
debat del text proposat pel Govern de la Generalitat (Butlletí o Diari del 
Parlament de Catalunya del 2 de febrer de 1996). Unes qüestions provenien 
de certs corrents que es donen en I'ambil parlamentari i que busquen 
concretar-se en aquelles iniciatives que puntualment s ' estan donant. En el 
nostre cas aquests corrents es concentraven en la introducció d ' una exoneració 
de col.legiació per a alguns col.lec tius de profess ionals al servei de 
]' Administració(3). Aixo trencava el principi legal, aclualment fi xat en la 
legislació catalana de Col.legiació obligatoria , generant un precedent que no 
s'entenia bé perque es feia utilitzant una via indirecta. Si s' ha de canviar la 
lIei de Col.legis Professionals (cosa que alguns pensem) que es canviY, i així 
tots estarem en situació d ' igualtat. Pero utilitzar normes de rang inferior per 
modificar e l marc d'actuació d ' uns, que queden en situació de greuge 
comparatiu en relac ió a altres, no s'entén. 1 així s' ha fet patent, per part de la 
majoria del col.lectiu afectat, en el debat. 
Les altres han vingut de la di scussió sobre els mecanismes i els Iímits de 
I'habilitació professional que la proposta de lIei contemplava en la seva 
disposició transitori a quarta. Jo crec que seria just dir que la intencionalilat 
de tots els qui han defensat posic ions diferenciades ha estalla d ' assegurar uns 
ni vell s de quaJitat de la intervenció profess ional i un reconeixement social 
més elevat. El que uns posessin més emfas i en la defensa del col.lectiu 
d 'educadors en actiu (molts d 'ell s sense formació específica pero amb 
amplis currículums formatius i d 'experiencia professional) i altres en la 
titulació, no són més que mati sos de la mateixa preocupació. El resultat, 
limitador encara que integrador, i que assegura espais de control eX lerns, pot 
fer-nos sentir sati sfets a tots. 



La nostra imatge i el 
reconeixement de la 
nostra professió 
mil/oraran 

El CoLlegi Oficial: un instrument útil 
Sí, perque el Col.legi s' ha de veure, més que com una fita o un objectiu 
social-ornamental assolit, com un instrument. Un instrument útil en la 
defensa de l' espai professional en dos aspectes: 
1. Com espai de trobada i integració deis diferents perfils-itinerari s 
(animadors, educadors especialitzats, educadors d'adults .. . ) i de les diferents 
formacions (diplomats i no diplomats ) i experiencies que configuren la 
realitat de I'Educació Social deis noranta. 
La via extraordinaria d' habilitació professional que el Col.legi Catala obre, 
és importantíssima, ja que possibilita un camí just de reconeixement a 
aquells que des del seu treball en el dia a dia han anat constituint aquesta 
profess ió. 1 sera espai de trobada també, no tan sois pels seus continguts, 
sinó per la seva gestació. 
2. 1 instrument útil com a referent social, amb un major reconeixement i 
un major poder d'intervenció en la defensa deis Iímits i dei s continguts de 
la nostra practica professional. 
Deixant de banda, ja que no correspondria a aquest espai , la qüestió sobre 
el possible caracter corporatiu deis Col.legis, l' Educació Social sortira 
refon;ada amb aquest nou mediador en la interlocució social de la nostra 
professió, per les competencies que les lIeis atribueixen en aquest moment 
a aquestes entitats. 

El que queda per venir 
Un cop aprovada la lIei pel Parlament de Catalunya, que creara el Col.legi 
d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya, s' iniciara un procés que 
podríem denominar de constituent. El Col.legi, com a professió organitzada, 
estara regit durant una temporada per uns estatuts provisionals i per una 
Comissió Gestora (que quedara definida en la mateixa lIei de creació) la 
qual tindra, basicament, tres encarrecs: acceptar i aprovar les sol.licituds de 
col.legiació, elaborar uns estatuts definitius (que hauran de ser aprovats per 
assemblea) i convocar una assemblea de tots els col.egiats que, a més 
d' aprovar els estatuts definitius, escollira els organs rectors del col.legi. 
S'iniciara, doncs, un moment interessant per a la professió del qual en 
dependra molt el futur, on es fa desitjable que puguem participar tots i totes. 

Carlos Sánchez-Valverde i Visus 
Associació Professional d'Educadors Socials de Catalunya (APESC) 

(l) Associació Internacional d ' Educadors 
de Joves Inadaptats, a la qual esta 
adherida la Federac ió Estatal 
d ' Associac ions Profess ionals 
d ' Educadors Soci als -FEA PES-. 

(2) L' ex istencia d' una lilulac ió 
uni versitari a, segons la legislac ió actual 
sobre Col.legis Professionals, és una 

condició necessaria , pero no suficielll 
per la creació d 'un col.legi 
Professional. Cal que concorrin altres 
condicions com la de necessi lal soc ial , 
maduresa auto-organil zativa de l 
col.lectiu , demanda, ele. 

(3 ) Article 3 de la proposta de lI ei. 
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