
    

 

 

  

 

EL COSE :  ASPECTES DE DEBAT I PROPOSTES DE MILLORA 
 
A QUI S'ADREÇA: Professionals de tota Catalunya de SEAIA, Equips Tècnics, SBAS, SIS, 
CRAE i responsables d'aquests serveis.  
 
1. PRESENTACIÓ.  
El Compromís Socioeducatiu ( COSE) està concebut com l’instrument bàsic per 
treballar les situacions de risc de maltractament d’infants i adolescents a partir de la 
entrada en vigor de la Llei 14/2010. Aquesta mesura va ser concebuda, en part, per a 
substituir el que fins llavors era l’Atenció a la pròpia família, per la qual  la DGAIA 
assumia la tutela de l’infant i s’atorgava la guarda als seus progenitors, pel que l’infant 
podia romandre a casa, i va arribar a suposar al voltant del 15% de les tuteles. 
S'aplicava tant per les situacions de reunificació familiar després d’un ingrés en centre 
o família d’acollida, com en situacions per evitar un desemparament amb l’ànim de 
donar una darrera oportunitat a la família fent-li un seguiment més intensiu per part de 
l’EAIA. Amb la Llei 14/2010 s’extingeix aquest tipus de mesura, i es promou el COSE, 
com a mesura de tractament de les situacions de risc greu al propi entorn familiar .    

L’atenció i el tractament de les situacions de risc són competència de l’Administració 
Local, i això fa que una part de l’aplicació i del desenvolupament tècnic del 
compromís socioeducatiu es dugui a terme amb criteris propis de cada Ajuntament o 
Consell Comarcal: el mateix instrument, el COSE, s’implementa a cada territori amb 
propostes tècniques diverses.  

Després de 5 anys del desenvolupament del COSE,  l' ASPEAIA tenia interès per avaluar 
el disseny, el desenvolupament i l’aplicació tècnica del COSE. Així que va encarregar 
una Recerca sobre el  Compromís Socioeducatiu en el marc d’intervenció dels EAIA a 
Catalunya a la Dra. Carme Montserrat i Raquel Medina (Universitat de Girona. Grup de 
Recerca: Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida).  
L'objectiu ha estat conèixer com es desenvolupa arreu aquesta mesura, quines 
aplicacions pràctiques s’estan duent a terme i quines d’aquestes resulten més útils per 
aconseguir els objectius que s’hi proposen i millorar-ne la seva eficàcia.  
 
Pel desenvolupament de la recerca s’ha comptat amb col·laboració de la DGAIA, 
dels Ajuntaments i Consells Comarcals, de la UDG, dels professionals dels EAIA i de les  
famílies que van avenir-se a ser entrevistades.   

Un agraïment molt especial a tothom per fer possible aquesta recerca. Esperem 
compartir l' Informe de Resultats amb tots vosaltres en aquesta jornada, recollir i 
debatre  les propostes de Millora.   

Junta de l' Aspeaia.  

 



    

2. PROGRAMA  
 
9.30 h  a   9.45 h Acreditacions 
9.45 h  a 10.30 h Benvinguda  

Presidenta ASPEAIA Sra. Gemma Martinez ( EAIA Gironès) 
Directora General d'Atenció a la Infància i Adolescència Sra.  
Ester Cabanes 

10.30 h a 11.30 h Informe de resultats de l' estudi  del COSE a Catalunya: 
Recerca sobre el  Compromís Socioeducatiu en el marc 
d’intervenció dels EAIA a Catalunya . Elaborat per: Dra. Carme 
Montserrat i Raquel Medina. Universitat de Girona. Grup de 
Recerca: Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva 
Qualitat de Vida. 
Presenten els resultats:  
Sra. Teresa Planas (Aspeaia)    
Dra. Carme Montserrat (UDG) 

11.30 h a 12 h  Pausa cafè 
12 h a 13.30 h Debat obert i Propostes de Millora.  

Sra. Teresa Planas (EAIA Eixample BCN)  
Dra. Carme Montserrat (UdG) 
Sra. Sandra Hernàndez (ES EAIA Terrassa) 
Sra. Carme Fernández (Coordinadora EAIA Hospitalet) 
Sra. Maite Marcó (Coordinadora EAIA Garrotxa) 
Modera: Sra. Meritxell Carré (Cap Area d'Atenció al Menor SAIA 
Girona)  
 

3. LLOC I DATA  
 
Dia: 3 de maig 2019 
Horari: de 9.30h a 13.30 h 
Lloc: Auditori Josep Irla. Edifici de la Generalitat a Girona.  
C/ Plaça de Pompeu Fabra, 1   
17002  Girona 
 
4.INSCRIPCIÓ 
 
Cal trametre la butlleta  d’inscripció adjunta abans del 27 d'abril de 2019 a:  
 
 aspeaia.associacio@gmail.com 
 
 
Aforament limitat. En cas de superar les places s'assignaran segons ordre d'inscripció.  
 
 

    

Organitza   Col.labora   

 
www.aspeaia.com 
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