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Delegació de Manresa-Catalunya Central 
 

BENVINGUTS i BENVINGUDES 



 INFORME 

Junta Territorial: 
 

 Vicedegana:  Gemma Solanas 

 Secretaria:  Eva Clapes 

 Tresorera:  Mercè Jubells 

   

 La junta territorial es reuneix  mensualment. 

 

 

    

 



• Col·legiades i Col·legiats de la delegació de Manresa 

 324 

 

Total Col·legiades i Col·legiats 

 4760 

 

• Altes i baixes: 

• Altes: 8 

• Baixes: 2 

 Motius principals: problemes econòmics i no exercir la 
professió. 

 



Facilitar l’accés a la formació contínua col·legial   

Total cursos, tallers i 
jornades 

6 

Anul·lats 0 

Realitzats 4 

Jornades 2 

Commemoració al dia Internacional del 
Treball Social 16 de març del 2016 

Formació 



•01/02/2016. Taller 20 h– Casos Pràctics. 8,15,24 i 26 de febrer. Professora: 
Carme Hernández .16 assistents. 
•23/02/2016. Curs 20h- Com-unic-ació. 1,8,15-22 de març . Professora:   
Núria Sanchez. 10 assistents 
•19/05/2016. Taller 2h- Mediació i Conflictes. Professora: Marta Canudas i 
Lola Montejo. 15 assistents. 
•16/11/2016. Cafè-Tertúlia 2h- Serveis Social Bàsics . Habitatges 
Col.laboratius. Ponent: Daniel López. 12 assistents 

Formació 2016 
 



Conferències i jornades 
 

•16/03/2016. Dia Internacional del Treball 
Social.Presentació vídeo. “Entre Tothom”.  
15 assistents. 
 

•29/03/2016. Entrega de documentació a 
l’Arxiu Comarcal. Montserrat Bacardit i 
Montserrat Bozzo. 



Conferències i jornades 
 

21/05/2016-Jornada Associació Andorrana. 
Ponent. Arantza Rodríguez, Thaïs Segura i Rosa 
Areny. 22 assistents. 

19/05/2016. Taller Mediació i Gestió de 

Conflictes a Igualada.  
Ponent. Marta Canudas i Lola Montejo.           
15 assistents. 



•16/11/2016. Jornada de Treball en 
Residència des de l’ ACP. Ponent. 
Anna Bonafont. 60 Assistents.  

•23/11/2016. Cafè-Tertúlia  “Habitatges 
Col.laboratius”. Grup de Serveis Socials 
Bàsics. Ponent . Daniel López. 12 assistents. 



Conferències i jornades 
 

•01/12/2016.Acte 25 Anys     
Col.legiats.23 assistents. 



Informe Tresoreria 

Pressupost delegació 2016:  1763,93 € 

Pressupost gastat 2016:  1903.12 €      

 

DELEGACIÓ DE MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 

CONCEPTES DE GESTIÓ DIRECTA 
2016 Despeses 2015 

Pressupost 
2016 GASTAT 

ROMANEN
T GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Conservació i manteniment locals i 
seus 13,36 15,45 31,30 -15,85                   31,30   
Manteniment fotocopiadora, 
faxos i altres serveis 150,67 201,15 25,70 175,45     13,90 11,80               
Copisteria 8,37   0,00 0,00                       
Premsa, publicacions i llibres 23,45   0,00 0,00                       
Material oficina no inventariable 152,16 204,87 92,23 112,64 5,50 84,13               2,60   
Tramesa correspondència i 
missatgeria 51,06 84,99 42,78 42,21   5,66       29,07   0,95   5,00 2,10 
Atencions protocolàries i 
representatives 84,15 58,90 219,41 -160,51     14,40 158,51     46,50         
Publicitat, difusió i imatge 
corporativa 154,51 71,00 79,15 -8,15                     79,15 
Jornades, reunions i conferències 78,27 102,88 291,44 -188,56     43,43 113,93             134,08 
Altres despeses 113,39 140,48 526,50 -386,02 11,31 59,46   1,20   79,45   129,77   245,31   
Locomoció i quilometratge 378,18 584,21 320,66 263,55 34,20 43,52 16,00 117,37 14,60     61,12     33,85 
Aportacio congressos i jornades 0 100,00 273,95 -173,95                   273,95   
Beques 0 100,00 0,00 100,00                       
Mobiliari   100,00 0,00 100,00                       
Maquinari     0,00 0,00                       
Marges per la delegació     0,00 0,00                       

TOTAL   1207,57 1763,93 1903,12 -139,19 51,01 192,77 87,73 402,81 14,60 108,52 46,50 191,84 0,00 558,16 249,18 



Comunicació- nova web 



Grup Territorial Anoia: coordinador Marta Roca 

 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 



 Grup Territorial Anoia  

 

 

Grups de Treball de la Delegació 

 
COMISSIÓ o GRUP DE TREBALL: GRUP ANOIA 
 

DELEGACIÓ:  MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

Definició del 
grup/comissió: 

(objecte de treball) 

 
 
 

 

 Poder-nos conèixer millor entre els Treballadors i les Treballadores Socials de la comarca de l’Anoia.  
 
Compartir inquietuds professionals.  
 
Organitzar jornades de formació, trobades i espais de reflexió per millorar el nostre exercici professional.  
 

 

Accions realitzades 
durant el 2016: 

(reunions, 
conferències, cursos, 

compareixences, 
publicacions,…) 

 

Reunions de grup  

S’han realitzat 4 reunions de grup durant aquest any a l’Espai Cívic Centre d’Igualada 

Activitats  

19/05/2016  Taller de Mediació i Gestió de Conflictes càrrec de les companyes Marta Canudas i Lola Montejo. 

23/11/2016  Sopar anual de Treballadors i Treballadores Socials de la comarca de l’Anoia.  

 
 

Objectius 2017: 
 
 
 
 

 

Aquest ha estat un any de relleu, amb alguns membres de l’anterior grup i noves incorporacions. L’objectiu principal doncs, és 

el de continuar endavant amb el Grup de Treball Social Anoia, per a seguir realitzant accions, tant activitats formatives com 

trobades amb els i les Treballadors/es Socials de la comarca.  

Els objectius en aquestes accions son poder enfortir la xarxa de professionals de la comarca, fer difusió de les diverses 

activitats que es realitzen, fer visible la tasca del treball social al territori així com potenciar la relació entre els professionals i 

compartir inquietuds.   

 
  

 Nombre de 
participants: 

 
 

 

Marta Roca, Cristina Mateos, 

Felip Carles,Clara Martínez, 

Marta Ribera,Nahima Parra.                                        

 

 



 Grup Territorial Osona: coordinadores, Carme Guinovart / 
Montse Genescà 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 

 
COMISSIÓ o GRUP DE TREBALL: GRUP  
 

DELEGACIÓ:  MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

Definició del 
grup/comissió: 

(objecte de treball) 

 
 
 

 

  
Grup Territorial d’Osona 

 

Accions realitzades 
durant el 2016: 

(reunions, 
conferències, cursos, 

compareixences, 
publicacions,…) 

 

Una reunió del grup territorial 02-06-2016 
Dues reunions del Grup Motor 
Assistència periòdica  a les reunions de la Junta de la Delegació de Manresa. 
 
Assistència a la Jornada d’intercanvi amb TS Andorra 
Assistència a Acte de celebració 25 anys professió 
 

Manteniment contacte periòdic amb tots els membres del grup a través del correu del grup territorial en aspectes d’interès 

comú (informacions d’interès professional en l’àmbit comarcal, aspectes de suport i manteniment de vincle relacional entre  

els membres del grup) 

 

Objectius 2017: 
 
 
 
 

 

Mantenir l’assistència periòdica  a les reunions de la Junta de la Delegació 
Convocar tres actes anuals . 
-  Reunió celebració del Dia internacional del Treball Social ( finalitat mixta lúdico-professional-relacional) 
- Una activitat formativa d’interès transversal 
-Un cafè tertúlia entorn temes d’interès  
 
 Considerar si es podem treballar aspectes d’interès comú  amb Càtedra de Serveis Socials 

 

  

 Nombre de 
participants: 

 
 

 

La mitjana d’assistència a   la 

reunió ha estat de 2 persona 

12 persones es van excusar. 

 

 



 Grup Treball Sanitat: coordinadora, Elisabeth Hernandez. 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 



 Grup Treball Sanitat: 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 

 

COMISSIÓ o GRUP DE TREBALL: GRUP TREBALL SOCIAL SANITARI 
 

DELEGACIÓ:  MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

Definició del 
grup/comissió: 

(objecte de treball) 

 
 
 

 

La missió del grup és i ha de ser vetllar pel reconeixement professional, del Treballador Social Sanitari, dins les institucions de 
les que formen part. A través del grup podem compartir experiències, parlar sobre les novetats existents dins les diferents 
institucions sanitàries, fer traspàs de  nous circuits i protocols, entre d’altres.  
Les reunions pretenen ser un espai d’intercanvi i suport professional.  

 

Accions realitzades 
durant el 2016: 

(reunions, 
conferències, cursos, 

compareixences, 
publicacions,…) 

 

Aquest any únicament s’han realitzat les reunions trimestrals acordades. Aquestes s’han dut a terme a la seu del Col·legi de 
Treball Social de Manresa.  

 

Objectius 2017: 
 
 
 
 

 

De cara a aquest 2017 es mantindran les reunions trimestrals i s’intentarà potenciar la recerca i l’estudi compartit entre els 
diferents professionals, àmbits assistencials i institucionals.  

  

 Nombre de 
participants: 

 
 

 

Durant aquest any les 
participants a les reunions 
trimestrals han estat unes 10 
treballadores socials sanitàries 
dels diferents àmbits i de les 
comarques del Bages, Berguedà, 
Solsonès i Anoia.  

 



Grup Serveis Socials Bàsics: coordinadora, Sandra Trullàs 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 



 

 Grup Serveis Socials Bàsics. 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 

 
COMISSIÓ o GRUP DE TREBALL: GRUP SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 

DELEGACIÓ:  MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

Definició del 
grup/comissió: 

(objecte de treball) 

 
 
 

 

  

Grup de treballadores socials de la Catalunya Central que exerceixen als SS Bàsics i que es reuneixen periòdicament. El grup es va 

formar fa uns 4 anys i actualment ja està consolidat. 

 

 

Accions realitzades 
durant el 2016: 

(reunions, 
conferències, cursos, 

compareixences, 
publicacions,…) 

 

 

8 Reunions Crupals 

4 Cafès-Tertúlia 

Jornada amb la Comissió de Serveis Socials Bàsics de la Seu Central.   

 

 

Objectius 2017: 
 
 
 
 

 

 

L’objectiu principal és treballar temes d’interès per a la  nostra professió i el nostre àmbit de treball. 

 

  

 Nombre de 
participants: 

 
 

 

7 membres 

 Referent:  Sandra Trullàs                       

 

 



 

 Grup emergències i catàstrofes: coordinadora Sandra Trullàs 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 



 

 Grup emergències i catàstrofes: 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 

 
COMISSIÓ o GRUP DE TREBALL: GRUP D’EMERGÈNCIES 
 

DELEGACIÓ:  MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

Definició del 
grup/comissió: 

(objecte de treball) 

 
 
 

 

  

L’objecte de la creació del grup territorial és que, en coordinació amb la comissió d’emergències i sota el funcionament procedim entat que 

aquesta comissió estableix, hi hagi un grup de professionals formades, organitzades i disponibles per intervenir en cas que es produeixi una 

situació de gran emergència a Catalunya. Donant suport psicosocial a les persones víctimes d’una emergència, així com també a l’entorn més 

immediat de la víctima, el qual també es veu afectat en l’emergència. 

 

 

Accions realitzades 
durant el 2016: 

(reunions, 
conferències, cursos, 

compareixences, 
publicacions,…) 

 

 

S’han realitzat un total de 3 reunions 

Xerrada sobre assegurances, mútues i similars 

Xerrada a la FUB 

Reunió amb Protecció Civil de Catalunya Central 

Visita a la CECAT  

 

Objectius 2017: 
 
 
 
 

 

Adquirir una dinàmica de treball que ens permeti:  

 - Conèixer les diferents participants del grup 

 - Realitzar visites, o participacions que facilitin la formació continua en el sector. 

 - Donar a conèixer la funció del grup al territori 

 - Realitzar una guia de recursos necessaris en cas de gran emergència 

 

  

 Nombre de 
participants: 

 
 

 

 

9 Membres 

Referent Sandra Trullàs Francitorra 

 

 



 

 Grup Mediació: coordinadora, Núria Sánchez 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 



 

 Grup Mediació. 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 

 

COMISSIÓ o GRUP DE TREBALL: MEDIACIÓ 
 

DELEGACIÓ:  MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

Definició del 
grup/comissió: 

(objecte de treball) 

 
 
 

 

 

Ésser referent i motor del desenvolupament de la gestió de conflictes i la mediació per part dels treballadors/es socials, tant a dins com 

fora de la col·legiatura. També dinamitza espais de trobada, estableix linios d'actuació i posicionament del treballador/a social com a 

gestor de conflictes, treballa per impartir formació específica i continuada, i dóna informació i servei a la col·legiatura  entorn la 

mediació i la gestió de conflictes. 

 

Accions realitzades 
durant el 2016: 

(reunions, 
conferències, cursos, 

compareixences, 
publicacions,…) 

 

 

1 Reunió TS Ajuntament 

 2 Mediacions 

 3 Sessions informatives  

1 Formació gestió de conflictes  

 

 

Objectius 2017: 
 
 
 
 

 

 

Continuar amb la difusió a nivell local 

Organització d'una formació en mediació 

Mantenir el SIM 

  

 Nombre de 
participants: 

 
 

 

 

3 

 

 



 

 Grup Territorial Gent Gran: Ramona Griñó 

 

 

Grups de Treball de la Delegació 

 
COMISSIÓ o GRUP DE TREBALL: GRUP TREBALL GENT GRAN 
 

DELEGACIÓ:  MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

Definició del 
grup/comissió: 

(objecte de treball) 

 
 
 

 

  

Grup format per  treballadores socials de residències fundat l’any 2004. 

Com a grup de treball cal destacar la iniciativa dels seu membres i la gran implicació,tot i que a nivell de grup es te la 
percepció que hi ha una manca de reconeixement professional. 

 

Accions realitzades 
durant el 2016: 

(reunions, 
conferències, cursos, 

compareixences, 
publicacions,…) 

 

 

II Jornades de Treball social en l'àmbit residencial desde l'ACP 

Reunions trimestrals 

 

Objectius 2017: 
 
 
 
 

 

 

 

  

 Nombre de 
participants: 

 
 

 

11 

 Representant  Ramona Griñó  

Fargas 

 

 

 




