


Presentació de l’acte

• L’acte va estar presentat 

per en Segun Moyano 

qui en nom de la 

Comissió Tècnica 

Organitzadora del Premi Organitzadora del Premi 

va donar la benvinguda 

i va agrair la participació 

a l’acte dels ponents, 

familiars i amics. 



Taula d’institucions i entitats que donen suport al Premi
De dreta a esquerra: Sr. Joan Mayoral ( Subdirector General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de 
la Generalitat de Catalunya) Sr. Josep Oliva ( Diputat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona) Sra. Dolors Fernández ( Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies de l’Aj. de 
l’Hospitalet) Sr. Lluís Esteve ( Tinent d’Alcalde de Serveis a la Persona i regidor d’Educació de l’Aj. de 
l’Hospitalet ) Sr. Andreu Peláez ( Secretari del CEESC) i Sr. José Luís Ariño ( President de GRES)



Públic participant a l’acte

Com cada any, entre el públic participant es trobava professionals de 

l’educació social, acadèmics, amics i familiars d’en Quim Grau 
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Públic participant a l’acte

La participació va ser de 80 persones. 



La presentació de l’obra guanyadora de la 2a. Edició del Premi.



La presentació de l’obra guanyadora de la 2a. Edició del Premi.

María Díaz, Estrella Fernández i Rut Barranco autores del llibre “El 

educador social en la educación secundaria “



La presentació de l’obra guanyadora de la 2a. Edició del Premi.

La presentació va estar conduïda per en Rafa Merino qui va debatre el 

contingut de l’obra presentada amb les autores i va obrir un torn de 

paraula als assistents a l’acte.



La presentació de l’obra guanyadora de la 2a. Edició del Premi.

El debat per part del públic assistent



La cloenda de l’acte

Per concloure l’acte es va  servir un refrigeri a càrrec dels alumnes  de 

fleca i pastisseria del PQPI/PTT  de l’Hospitalet. 



La Comissió Tècnica organitzadora  del Premi la formen:La Comissió Tècnica organitzadora  del Premi la formen:

Ajuntament de l’Hospitalet de LAjuntament de l’Hospitalet de Lllobregatobregat
Francisco Francisco CentenoCenteno
Mercé Mercé BonaterraBonaterra

Maria José Rodríguez Maria José Rodríguez Maria José Rodríguez Maria José Rodríguez 

Direcció General d’Infància i AdolescènciaDirecció General d’Infància i Adolescència
Araceli Araceli LazaroLazaro

Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
Francesc ReverterFrancesc Reverter

CEESC Col·legi d’Educadores i Educadors de CatalunyaCEESC Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya
ÒniaÒnia NNavarro avarro 
Andreu PeláezAndreu Peláez

GRES ( Grup Recerca en Educació Social) GRES ( Grup Recerca en Educació Social) 
SSegundoegundo MMoyanooyano

AAntonio Rosantonio Rosa


