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Benvolgudes i benvolguts, 

Ens és grat presentar-vos, un any més, quines han estat les activitats realitzades pel 
Col·legi. Aquest 2017 ha estat un any de canvis a nivell intern. Un any on  s’ha erigit 
una nova Junta de Govern, com a resultat de les eleccions celebrades al mes de juny, 
i m’agradaria aprofitar aquestes línies per donar les  gràcies a totes i tots pel vostre 
suport i recolzament, per la confiança dipositada en l’equip que encapçalo. 

Un any més, hem continuat col·laborant i participant en accions col·lectives per la 
defensa dels drets socials i en iniciatives legislatives popular. Hem perseverat en la 
cerca de vies i eines per millorar la nostra intervenció professional. Hem organitzat, 

promogut i participat en multitud d’actes orientats a potenciar les nostres capacitats, preparar-nos i enfortir-nos 
per respondre millor al que la societat demana, per desenvolupar d’autonomia pròpia tots els ciutadans. 

Sense aquesta participació i col·laboració no hauria estat possible mantenir la presència del Col·legi i, sobretot, 
del nostre col·lectiu, en els diferents espais socials. Des de la Junta de Govern volem agrair-vos el vostre 
recolzament i, a l’hora, volem demanar-vos que continueu, encara amb més força si és possible, treballant i 
desenvolupant aquestes activitats. 

Un cop més arriba el moment de fer balanç i valoració de la tasca realitzada al llarg d’un any a través de la Memòria 
d’activitats, de realitzar un exercici de transparència institucional cap a totes les persones que conformem el 
nostre Col·legi professional. 

Tot i que encara hi ha un llarg camí per recórrer per aconseguir una igualtat real en matèria de drets, enguany 
hem aconseguit una fita molt important, hem guanyat un nou dret per la ciutadania: la Renda Garantida, que ha 
estat possible gràcies a la implicació de molts sectors de la societat. I és que generen sinergies, arribarem més 
lluny. 

Aquest 2017 hem continuat estant presents en els mitjans de comunicació per visibilitzar la nostra feina i ser 
altaveus dels nostres assoliments i de les nostres reivindicacions. Hem començat a posar en marxa el III Congrés 
de Serveis Socials Bàsics,  que versarà entorn l’acompanyament professional i la transformació col·lectiva. 

Igualment, ha estat un any marcat pels atemptats d’agost a la ciutat de Barcelona i Cambrils on les treballadores 
socials vàrem enfortir el nostre rol com a motor de canvi i transformació de la societat. Un any on l’últim trimestre 
ha vingut marcat per un context polític excepcional que ha tingut un impacte en la societat, a la qual se l’ha hagut 
de prestar atenció. 

Tenim el repte de continuar empoderant-nos i d’apoderar els altres per aconseguir una major participació social 
i una societat més justa i més unida. Tenim el repte de continuar creixent i saber-nos adaptar als temps actuals. 

A continuació podreu trobar el resultat de l’esforç dut a terme per les Comissions, els Grups de Treball, el Consell 
de Deontologia, l’Equip 65, les Delegacions,  la Junta de Govern i de moltes altres persones que no formeu part 
directa del Col·legi però que seguiu sumant, amb l’objectiu d’estar al vostre servei. 

Rebeu una cordial salutació i tot el meu agraïment per la vostra implicació. 

 

 

 
Conchita Peña 
Degana 

 

 

 1- PRESENTACIÓ 
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2.1. DADES GENERALS 
El Col·legi té la seu central situada a la ciutat de Barcelona i cinc delegacions territorials: Girona, Lleida, Manresa-
Catalunya Central, Tarragona i Terres de l’Ebre.  
 

2.2. ÒRGANS DE GOVERN 
Els òrgans de govern del Col·legi són l’Assemblea General i la Junta de Govern.  
L’Assemblea General és l’òrgan màxim de govern i està integrada per la totalitat de col·legiades i col·legiats. Els 
seus acords vinculen la totalitat de membres del Col·legi amb el Col·legi. 
La Junta de Govern és un òrgan col·legial i els seus membres estan escollits pel procediment electoral establert 
legalment.  
 
Enguany, s’ha produït un canvi dels membres que la formen com a resultat de les eleccions del 29 de juny a 
càrrecs de la Junta de Govern, en les quals es van presentar dues candidatures encapçalades per Conchita Peña 
Gallardo d’una banda i Laura Crous i González, de l’altre. 
 
A continuació se’n detalla la composició passada (fins juny 2017): 
 

JUNTA DE GOVERN I JUNTA AMPLIADA ABANS DE LES ELECCIONS 

 

 

 

 2- EL COL·LEGI 
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COMPOSICIÓ ACTUAL DE LA JUNTA (A PARTIR DE JULIOL 2017): 

 

 

2.3. RECURSOS HUMANS 
Actualment, al Col·legi comptem amb el següent equip de persones: 

A la Seu Central hi ha la gerència i el departament administratiu, integrat per una cap d’oficina, una secretària de 
Junta de Govern, una responsable de comunicació i tres professionals administratives que donen suport a 
l’atenció col·legial, formació, borsa de treball i delegacions, així com també hi ha  un responsable de comptabilitat 
fixe.  

Cadascuna de les Delegacions també disposa d’una professional administrativa, amb una dedicació que varia 
segons el nombre de col·legiades i col·legiats adscrits. 

 
 

D’esquerra a dreta fila superior: Montse Grau (Gerent), 
Conchita Peña (Degana), Assun Trujillo (Delegació Manresa- 
Catalunya Central), M. Pilar Ferré (Delegació de Tarragona), 
Mercè Comas (Seu Central), Rosa M. Casas (Delegació de 
Lleida), Laura Pampalona (Delegació de Girona) i Marga 
Garcia (vicedegana 1ª)   
D’esquerra a dreta fila inferior: Marta Ribas (Seu central), 
Inma Romero (Seu central), Anna Pablos (Seu central) i Núria 
Ruiz (Seu central)   
 
*Tamara Arasa (Terres de l’Ebre) no va poder assistir a la 
reunió. 
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Hi ha determinats serveis contractats a proveïdors externs que contribueixen també a garantir un funcionament 
òptim de l’organització. Aquests proveïdors són: 
 

 Assessorament comptable : Font Abogados y Economistas 
 Recursos Humans: Afisec Serveis Empresarials 
 Auditoria de comptes: Cortés y Asociados Auditores, S.L. 
 Assessorament jurídic:  
 L’assessoria jurídica de les col·legiades i col·legiats va a càrrec del Sr. Josep Corbella 
 L’assessoria jurídica institucional s’ha encarregat als serveis jurídics del Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona 
 Xarxa informàtica: Tecnihand 
 Pàgina web i consultoria informàtica: Quovasys 
 Suport a comunicació: Agència de Comunicació Social d’ECAS 
 Neteja: Fundació Tallers 

 

2.4. COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 
Aquest any el Col·legi ha tingut en funcionament 12 Comissions i 28 Grups de Treball.  
 

Les comissions actives han estat: 
 

COMISSIONS  
Dependència i DisCapacitat Infància i Família 

Emergències i Catàstrofes Migracions i Interculturalitat 

Mediació Salut 

Relacions Internacionals Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món 

Serveis Socials Bàsics Treball Social Comunitari 

Supervisió Peritatge Social 

 
Els grups de treball temàtics en actiu han estat: 
 
 

GRUPS DE TREBALL DELEGACIÓ 
Centres de Desenvolupament Infantil i Precoç (CDIAP) Seu central 

PADES i Complexitat Sociosanitària Seu central 

Recerca TSCAT Seu central 

Salut Mental Seu central 

EAIA’s i UFISS Demències Seu central 

Toxicomanies Seu central 

Treball Social Grupal Seu central 

Les Veus del TSCAT Seu central 

Territorial Alt Penedès Seu central 

Territorial Sabadell Seu central 

Territorial Sant Boi de Llobregat Seu Central 

Territorial Terrassa Seu central 

Dependència i discapacitat Lleida 

Mediació Lleida 

Emergències i Catàstrofes Lleida 

Treballadors/es Socials Sèniors Lleida 

Pèrits Lleida 

Emergències i Catàstrofes Girona 

SIM Girona 

Emergències i Catàstrofes Tarragona- Terres de l’Ebre 

Mediació Tarragona 

Emergències i Catàstrofes Manresa- Catalunya Central 

Serveis Socials Bàsics Manresa- Catalunya Central 

Mediació Manresa- Catalunya Central 

Gent Gran Manresa- Catalunya Central 

Sanitat Manresa- Catalunya Central 

Territorial Anoia Manresa- Catalunya Central 
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Territorial Osona Manresa- Catalunya Central 
 

2.5. DADES GENERALS DE LA COL·LEGIATURA   
 

2.5.1. Dades generals 
El nombre total de col·legiades i col·legiats a data de 31 de desembre de 2017 és de 5148 membres. S’han produït 
un total de 394 altes i 201 baixes col·legials 
 

 
 

 
Al mes de juny vam arribar a la xifra de 5.000 col·legiats. Per celebrar-ho, al mes de setembre es va procedir a 
l’acte de lliurament del diploma a Tània Vidal Blanc per ser la col·legiada 5.000. Conchita Peña, degana del TSCAT, 
va ser l’encarregadar de lliurar aquest diploma. En l’acte on la Nova Junta va ser-hi present, es va felicitar a la 
col·legiada i es va posar de manifest que el Col·legi subvencionarà a la col·legiada la inscripció a un dels nostres 
cursos de formació. 
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La distribució territorial és la següent:  
 

    
 
 

 
La distribució per sexes és la següent: 
 

   
 
 
 

 

2.5.2. Altes col·legials 
S’han produït 389 altes col·legials. Evolució Altes 2013-2017: 
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2.5.2.1. Altes per delegació  
La distribució per delegacions de les noves altes ha estat la següent: 
 

 
   

        
 

 

 
2.5.3. Baixes col·legials 
S’han produït 201 baixes col·legials. En els darrers anys, les baixes han evolucionat de la manera següent: 

 

                      

 

 
 
 
2.5.3.1. Baixes per delegació 
La distribució per delegacions de les baixes ha estat la següent: 
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Els principals motius exposats per causar baixa es distribueixen de la manera següent: 

 

 

2.6. PRECOL·LEGIATURA 

Amb la voluntat de contribuir a apropar els alumnes de treball social a la professió i a les seves institucions, 
facilitant-ne el pas entre el període d’estudis i el de l’exercici professional, el juliol de 2015 es va crear la figura 
del precol·legiat/da. D’aquesta manera, tots els estudiants que ja hagin aprovat la meitat dels crèdits dels estudis 
de Grau en Treball Social es poden precol·legiar de forma gratuïta i gaudir de diverses avantatges del Col·legi. 

Amb la figura del precol·legiat  es vol tenir una vinculació més estreta amb les universitats i facultats del treball 
social. 

Durant el 2017 s’han precol·legiat un total de 105 persones. 
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3.1. ASSEMBLEES I JUNTES 
 

3.1.1. Assemblees generals 
S’han celebrat 2 Assemblees Generals Ordinàries, una el 23 de març i l’altre el 14 de desembre. 

 
 

 
3.1.2. Juntes de Govern 
La Junta de Govern ampliada del Col·legi ha mantingut 13 reunions i la Junta Permanent 36 reunions al llarg de 
l’any.  
 
 

3.2 RELACIONS INSTITUCIONALS 
Seguint amb la línia establerta de potenciar les relacions amb entitats i organitzacions diverses, s’han mantingut 
reunions i contactes amb més d’una cinquantena d’organismes, entitats i institucions: com els diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, Col·legis 
Professionals, Universitats i altres entitats relacionades amb la infància, l’acció socials, salut mental, gent gran o 
tercer sector, entre altres. 

 3- ACTIVITAT COL·LEGIAL 
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3.3. ORGANITZACIÓ D’ACTES 
A continuació es detallen alguns dels actes organitzats o coorganitzats pel Col·legi:  
 

Gener  
Dia 20 – Jornada mediació Girona 
Dia 21 – III Jornada d’Emergències ‘I tu, com et cuides?’ 
Dia 26 – Jornada Mediació Lleida 
Dia 27 – 25 anys Col·legiació Girona 
Dia 31 – Sessió informativa de la II edició del Postgrau en Mediació 
 

 
 

          
 

 

 
 
 
Març  
Dia 7 – El Comitè Executiu del Pacte Nacional es reuneix al nostre Col·legi 
Dia 8 – Els Col·legis com espais de lluita en el Dia Internacional de les Dones 
Dia 9 – El dret de morir dignament, un dret humà 
Dia 23 – 10 anys de la llei de Serveis Socials 

 

 

 

 

 
Febrer 
Dia 9 – Café-tertúlia Comissió Relacions 
Internacionals 
Dia 22 – Jornada Treball Habitatge 
Dia 22 – Jornada Treball Social Comunitari 
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Maig  
Dia 12 – III Jornada d’infància i famílies ‘El Treball Social com a 
generador de ponts’ 
Dia 12 – I jornada de treball social de la tutela al suport 

 

 

 
Juny 
Dia 22 –  Conferència del filòsof Josep Mª Esquirol 'Reflexions 
filosòfiques sobre la comunitat' dins el Congrés de les Professions 
Dia 30 – Festa fi de Curs de l’Equip 65 

 
 
 

 
Juliol 
Dia 4 – Sessió informativa del Màster en Emergències i Catàstrofes 
Dia 5 – Cloenda del Postgrau en Mediació  
Dia 6 – Jornada de Portes obertes al Col·legi 
Dia 12 – Presentació postgrau Peritatge Social 
Dia 17 – Presentació/Diàleg sobre Renda Garantida de Ciutadania  

 
           

 

 
 

Setembre 
21 – Sessió informativa de la III edició del Postgrau en Peritatge Social 
28- Sessió informativa II edició del Màster d’Atenció en Emergències 
Psicosocials i Humanitàries 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abril 
Dia 5 – Celebrat el Dia Mundial del Treball Social 
i la Medalla d’Or del Col·legi 2017 
Dia 21 - Presentació llibre ‘Prácticas del Trabajo 
Social Clínico’ 
Dia 23 – Diada de Sant Jordi 
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Octubre 
27- Conferència ‘Mediación familiar intrajudicial. La participación de los hijos en procesos de alta litigiosidad’ amb 
Liliana Zanuso 
27- Presentació de la recerca duta  a terme pels membres del grup de treball en drogodependències 
27- Inici de la III edició del postgrau en Peritatge Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novembre 
15- Acte Precongres  
28 – Premis cooperació 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desembre 
4- Presentació entrevista llibre Treball Social 
11- 25 anys Col·legiació Barcelona 
13- Jornada Habitatge 
19 – Presentació Dolors Arteman 
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3.4. POSICIONAMENTS INSTITUCIONALS DEL COL·LEGI 

 
Al llarg del 2017 s’han fet públics 14 posicionaments institucionals de diferents tipus: pronunciaments, 
declaracions i manifestos. Els posicionaments institucionals més rellevants han estat sobre les següents 
qüestions:  
 
 L'Associació DMD i el Col·legi juntes impulsant el reconeixement dels Drets de la persona malalta 
 Posicionament de suport a les professionals dels Serveis Socials Bàsics 
 Posició dels Col·legis Professionals davant del referèndum de l’1 d’octubre 
 El TSCAT s'adhereix al manifest unitari 'Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones' 
 Vot x tothom 

Podeu consultar el llistat complet de pronunciaments en aquest enllaç. 

 
 
3.5. PREMIS DEL COL·LEGI 
 

3.5.1. Convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament (convocatòria 
corresponent a 2016, concessió efectiva el 2017) 
El 28 de novembre, més de 40 persones van viure una tarda emotiva en la 15na edició dels premis Ajuts de 
Cooperació al Desenvolupament. La trobada va permetre reconèixer la tasca esforçada i compromesa de 
professionals del treball social i d’altres col.lectius professionals, que des de la cooperació internacional, 
treballen per l’objectiu de generar millores i oportunitats a infants i famílies, partint de les seves pròpies 
potencialitats i fortaleses. Enguany, han estat 4 els projectes seleccionats per rebre l’ajut econòmic, que posen la 
mirada en 4 zones carenciades del planeta, Madagascar, Nicaragua, Burkina Faso i Guatemala i que són els 
següents. 
 

 Projecte: Fortalecer la consolidación del proyecto 'Refuerza el Hilo', brazo productivo de la Red de 
Mujeres de San Marcos. Entitat: Asociación Civil de Desarrollo Integral Red de mujeres en lucha por el 
buen vivir 'Red de Mujeres de San Marcos' - Import 2.582.03€ 

 Projecte per a la creació i suport a famílies d'acollida per a nens abandonats. Entitat: Fundació Yamuna 
- Import 1.675€ 

 Projecte per poder ajudar a les dones a deixar el treball sexual i ajudar-les a la inserció al món laboral 
habitual: llocs de venda, petit comerç. Entitat: Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa - 
Import 3.800€ 

 Projecte per a finançar la demanda de material bàsic per a l'ocupabilitat. Entitat: Amics de Kamba Beo 
Nere - Import: 1.560€ 
 

 
 

El Col·legi, seguint amb l’objectiu de fer pública la seva veu, s’ha 
pronunciat públicament en relació a diversos temes rellevants per a la 
societat, per als professionals i per als actors de l’àmbit social i 
sociosanitari 

http://www.tscat.cat/info/lassociacio-dmd-i-el-collegi-juntes-impulsant-el-reconeixement-dels-drets-de-la-persona-malalta
http://www.tscat.cat/info/posicionament-de-suport-les-professionals-dels-serveis-socials-basics
http://www.tscat.cat/info/posicio-dels-collegis-professionals-davant-del-referendum-de-l1-doctubre
http://www.tscat.cat/info/el-tscat-sadhereix-al-manifest-unitari-dia-internacional-leliminacio-de-la-violencia-envers-les
http://www.tscat.cat/info/vot-x-tothom
http://www.tscat.cat/informacio/el-collegi/qui-som
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3.5.2. Presentació de la publicació del VIII Premi de recerca en treball social Dolors Arteman 
El 19 de desembre la Sala de Conferències del Pati Llimona va acollir la presentació del VIII Premi de Recerca en 
Treball Social Dolors Arteman. La recerca guanyadora d’aquesta edició va ser “Intervenció comunitària i rol dels 
Professionals als serveis socials a Barcelona (Catalunya) i Mont-real (Quebec): una anàlisi comparada” de Marta 
Ballester Frago. 
L’autora de la tesis doctoral, va posar en valor la importància del treball comunitari als serveis socials bàsics, que 
més enllà de la ciutat de Barcelona, han quedat tots ells en un segon pla i va explicar que l’objectiu de la recerca 
era poder comprendre quin lloc ocupen les pràctiques comunitàries als serveis socials d’ambdós territoris, quins 
són els factors que expliquen les diferències en l’evolució d’aquestes pràctiques en cada context, i poder analitzar 
les característiques en el perfil i el rol dels professionals que desenvolupen aquestes accions. 
 

 
 
3.6. REPRESENTACIONS INSTITUCIONALS 
El Col·legi ha estat representat en un total de 117 organismes institucionals en tot el territori de Catalunya, que 
tenen per objectiu la reflexió, el debat i el treball per tal de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones. 
 

3.7. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
El Col·legi manté 48 convenis de col·laboració amb diferents entitats, tant públiques com privades, dels quals 5 
són convenis nous signats al 2017. 
 

3.8. ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL  

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va constituir-se el 28 d’abril de 2011 amb 
l’objectiu de reforçar la presència social dels col·legis professionals de Catalunya, divulgar les seves funcions 
d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutora amb les administracions i estudiar 
qüestions que afecten el col·lectiu transversalment. 

Més de 80 col·legis professionals i consells de col·legis professionals de Catalunya, de 45 professions diferents de 
tots els àmbits d’activitat, formen part de l’Associació Intercol·legial. 

Per facilitar la posada en comú d’iniciatives i projectes, l’Associació Intercol·legial està organitzada en sis 
Comissions Sectorials: enginyeria, arquitectura i tècnica; salut; jurídica; economia i empresa; acció social, 
ensenyament i humanitats i ciències de la informació i la comunicació. 

El nostre Col·legi Professional exerceix la presidència de la Sectorial d’acció social, ensenyament i humanitas, i 
està formada a més pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de 
Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi 
de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya; el 
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya; el Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències 
de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya forma part de l’Associació Intercol·legial des del 2011. Aquesta 
Associació està formada per 200 Col·legis Professionals de 45 àmbits diferents, que representen a una totalitat 
de 200.000 col·legiats. Actualment, l’Associació està presidida per l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona. 
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Durant el 2017 la Sectorial Social, ensenyament i Humanitats de la Intercol·legial ha convocat 4 reunions (16 de 
febrer, 20 d’abril, 28 de setembre i 23 de novembre). 

 
El 8 de març les deganes i presidentes de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que 
aplega a 200 corporacions professionals, en nom de les dones i les professions que representen es van unir 
per celebrar el Dia internacional de les dones reconegut per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). 
L’acte va ser organitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social, juntament amb Col·legi de Periodistes, Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya, Col·legi d'Educadores i Educadors de Catalunya, Col·legi de Politòlegs i 
Sociòlegs de Catalunya, Col·legi de Logopedes de Catalunya, Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts 
i Professors de Dibuix de Catalunya, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals i l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya. 

 

 
Tanmateix la Sectorial d'Acció social, Ensenyament i Humanitats van organitzar la conferència 'Reflexions 
filosòfiques sobre la comunitat' dins el marc del Congrés de les Professions, que es va celebrar del 31 de maig 
fins el 4 de juliol. Aquesta Comissió va contribuir a la convocatòria amb la conferència del filòsof Josep Mª 
Esquirol que va ser presentada per Dolors Liria, psicòloga de les Organitzacions i del Treball del Col·legi Oficial de 
Psicòlegs  i Núria Carrera, Degana del TSCAT. Al final de la xerrada, les deganes i presidentes dels col∙legis 
organitzadors van llegir un manifest elaborat amb motiu del Congrés en què declaren que, més enllà de “vetllar 
per la bona praxi dels professionals” i prestar servei a les col·legiatures, “qui dóna sentit a la nostra missió és, en 
última instància, la ciutadania”. 
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3.9 ACTE PRECOCONGRÉS  
El dimecres 15 de novembre es van començar a assentar els fonaments del que serà el III Congrés de Serveis 
Socials Bàsics. Sota el lema ‘Acompanyament professional, transformació col∙lectiva’ els dies 17 i 18 d’octubre 
de 2018, la Farga Congress acollirà aquest espai de debat i reflexió professional organitzat pel Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya i el Col·legi de Pedagogs de Catalunya. 
 

 
 
L’acte precongrés va girar entorn els 10 anys de la Llei de Serveis Socials, va comptar amb una presentació que 
va anar a càrrec de Conchita Peña, degana del TSCAT, Josep Vilajoana, degà del COPC, Maria Rosa Monreal, 
presidenta del CEESC i Rosa Rodriguez, presidenta del COPEC. A continuació Carolina Pastor, comissionada del 
IICSSB va presentar les conclusions del Congrés passat que va girar entorn ‘Les violències en els escenaris actuals’ 
i Isabel Morales, comissionada del Congrés 2017-2018 va explicar el per què de la temàtica d'enguany. 
Finalment, es va dur a terme taula rodona 10 anys de la Llei de Serveis Socials ‘La construcció col·lectiva dels 
Serveis Social: professionals en xarxa, compromís i coresponsabilitat’ 
 
El TSCAT és el Col·legi encarregat d’organitzar aquest III Congrés de Serveis Socials i per aquest motiu ja ha posat 
en marxa el web del mateix https://cssb.cat/ 
 
 

3.10 RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 
La Mesa Parlamentària obria la tramitació de la ILP el març del 2013. La comissió de control va proclamar el 28 de 
gener de 2014 que havia aconseguit amb escreix el mínim de cinquanta mil signatures perquè en continués la 
tramitació parlamentària. En total, en va recollir 121.191. 

Anaven passant els mesos i anys des de la presentació de la proposta de llei al Ple del Parlament i no s’aprovava. 
Ja des dels primers moments, la Comissió Promotora de la ILP, juntament amb totes aquelles entitats que es van 
anat sumant per reivindicar els drets dels més desfavorits, entre elles el Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, no van parat de seguir sumant signatures i augmentant el consens entre la població gràcies a les seves 
reivindicacions pacifiques com va ser el cas d’un dejuni el desembre de 2016.  

 

https://cssb.cat/
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El Col·legi amb la seva comissió de Serveis Socials Bàsics va estat abanderant aquesta proposta de llei i per 
aquest motiu, va organitzar jornades a totes les seus per explicar en què consisteix aquesta RGC, així com també 
ho va fer als mitjans de comunicació. El 15 de maig de 2017, la RGC prenia embranzida i finalment es fa fer públic 
que els representants del Govern de la Generalitat i els representats de la Comissió Promotora de la RGC havien 
arribat a un acord per a que aquesta proposta de llei esdevingués uns mesos més tard, una realitat. Era el 12 de 
juliol de 2017.  

    
 
 

El 17 de juliol, el TSCAT organitzava un acte un acte de reconeixement per la consecució de la Renda Garantida de 
Ciutadania i d’agraïment a totes les persones que hi han dedicat temps, esforç i dedicació i als membres de la 
Comissió de Serveis Socials Bàsics per a que sigui una realitat i que són els següents: Mercè Ginesta, Núria 
Garrido i Laura Marino que van participar en la primera etapa en la Comissió promotora, i a  Montserrat Rosaura, 
Carles Rodríguez i Mercè Civit, membres i referent respectivament de la Comissió de Serveis Socials actual. 
L’acte va comptar amb la presència de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, Dolors Bassa i la degana en funcions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Núria Carrera. 
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3.11 PORTES OBERTES 
Més d’una trentena de persones van assistir el 6 de juliol a la Jornada de Portes Obertes que celebra anualment 
la Seu central amb motiu de la finalització del curs universitari.  
En aquesta trobada Juanma Rivera, Secretari de la Junta de Govern i Lucia Guerrero, Tresorera de la Junta de 
Govern, van ensenyar les instal·lacions del Col·legi i van explicat els serveis col·legials que ofereix a totes les i els 
professionals que estan col·legiats. 

 

 

 

3.12 ASSISTÈNCIA A MANIFESTACIONS 
3.12.1  Manifestació ‘No tinc Por’ 
Arran dels terribles atemptats a l’agost a Barcelona i Cambrils, des del Col·legi, com a representants del col·lectiu 
de treballadores i treballadors socials de tot Catalunya, i en reconeixement també de totes aquelles treballadores 
socials que van estar atenent a víctimes i familiars de la tragèdia des dels diferents dispositius d’atenció 
psicosocial, ens vam adherir a la manifestació de dissabte 26 d’agost a Barcelona per expressar el nostre rotund 
rebuig i condemna d'aquestes cruels expressions de violència. 
Per una banda i a la capçalera, la degana Conchita Peña, va estar-hi present en representació de les treballadores 
i treballadors socials que han intervingut amb les víctimes i familiars de l'atemptat, i per altra banda, un grup de 
persones col·legiades van iniciar la marxa des del punt de trobada proposat pel Col·legi.  
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3.12.2 Manifestació #VolemAcollir 
El 18 de febrer, la gran manifestació per l’acollida de persones refugiades i migrants convocada per la plataforma 
'Casa nostra, casa vostra' a Barcelona va aplegar 160.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona. 
La marxa estava organitzada per diverses capçaleres i el TSCAT va formar part de la Capçalera número 3 amb el 
lema “Prou hipocresia. No a la llei d'estrangeria!” Núria Carrera, aleshores degana del Col·legi, Lúcia 
Guerrero, referent de la Comissió de migracions i interculturalitat i altres treballadors socials, van ser-hi presents. 
 

 
 
3.13 DIA MUNDIAL DEL TREBALL SOCIAL I MEDALLA D’OR 
El 5 d’abril la Seu Central del TSCAT va celebrar el Dia Mundial del Treball Social i Medalla d’Or 2017. La Sala de 
l´Espai Francesca Bonnemaison va acollir un dels grans esdeveniments anuals del Col·legi. L’acte començava amb 
unes paraules de Núria Carrera, degana, i una taula de benvinguda constituïda per Josep Muñoz, gerent de Serveis 
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Ricard Fernández, gerent de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona i Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.   
Conduit per la tresorera Lucia Guerrero, l’acte va continuar amb la conferència ‘Trabajo social: entre pasado y 
presente, assumir desafíos’ a càrrec de Cristina De Robertis, docent i investigadora de treball social a França. Tot 
seguit es va procedir al lliurament de la Medalla d’Or. Dolors Àlvarez va glossar a M. Eulàlia Fontanals, 
guanyadora en la modalitat de Trajectòria professional i M. Antonia Rocabayera va glossar a Pepita Rodríguez, 
guanyadora en la modalitat de Significació del Treball Social en el moment actual. 
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4.1. DELEGACIÓ DE LLEIDA 
 

4.1.1. Junta Territorial 
 

 

 

                         

 

  

La Junta Territorial ha realitzat  6 reunions i ha celebrat l’Assemblea General Ordinària el dia 4 d’abril. 
 

4.1.2. Cens de la Delegació  
El cens de la Delegació de Lleida a dia 31 de desembre de 2017 és de: 

Nombre d’altes: 43 (31 col·legiacions i 12 recol·legiacions) 
Nombre de baixes: 17 
Nombre total de col·legiats/des: 501 
Nombre de precol·legiats/des: 13 
 

4.1.3. Activitat formativa 

A la Delegació de Lleida s’ha impartit durant l’any 2017: 3 tallers i 4 cursos. El programa formació ha comprès:  
 Curs - Informe Pericial Social. Dictamen Pericial. 10 i 17 de gener. 8 hores de durada 
 Curs - Gestió de Grups de Suport en Treball Social. 7, 8, 21 i 22 d'abril de 2017. 16 hores de durada.  
 Taller - Històries per viure millor. 18 de maig. 2 hores de durada  
 Curs - Elaboració del Pla Individual d'Atenció dins del marc de la LAPAD. 23, 25 i 30 de maig de 2017. 12 

hores de durada  
 Taller - INTERVENCIÓ SOCIAL EN L’ÀMBIT LGTBIQ+. 13 de juny. 4 hores de durada  
 Curs -El Genosociograma des de la bio-psicogenealogia per a treballadors socials i professionals de la 

relació d'ajuda. Nivell 3. Teòric pràctic. 26 setembre, 24 octubre, 28 novembre i 19 desembre de 2017. 
20 hores de durada  

 Taller –El visioning: Per què serveix? Com construir una visió estratègica en els equips de treball?. 2 
hores de durada  

Lleida 

Abans d’eleccions: 
 Vicedegana: Pilar Martínez Berholet 
 Secretària: Pilar Planella de Rubinat 
 Tresorera: Cristina Castaño Solsona 
 Vocals: Carme Vara,  Sra. Pilar Naya, Irene Gardeñes i 

Vanessa Briz. 

 
 

Després d’eleccions: 
 Vicedegana: Núria Trepat Secanell  

 Secretària: Montse Burgués Bargués 

 Tresorera: Josepa Blanch Bordalba 

 Vocals:  Irene Gardeñes, Vanessa Briz, Mª José Gómez, Dolors 

Morera i Sandra Aymerich 

*Dinamitzadora: Gemma Martínez durant els mesos de gener i febrer. 
A partir del mes de març s’incorpora Mª Alba Molins, fins a finals 
d’octubre. A principis de novembre la nova dinamitzadora és la 
Verònica López. 
 

 

 

 4- DELEGACIONS TERRITORIALS 
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4.1.4. Conferències i jornades 
Durant el 2017 la Delegació de Lleida ha ofert les següents conferències i jornades. 
 

 Taula Rodona  “Les conseqüències per als infants que es troben en els camps de refugiats”. (19/01/2017) 
 Conferència “La mediació: Una mirada innovadora” (26/01/2017) 
 Jornada Dia Mundial del Treball Social (26/01/2017)  

Hem commemorat el Dia Mundial del Treball Social i per aquest motiu, la Facultat d’Educació, Psicologia 
i Treball Social de la Universitat de Lleida i la Delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, vàrem organitzar la Jornada de Treball Social amb el títol: Converses des del Treball Social. 
Promovent comunitats i entorns sostenibles. Des de diferents perspectives, cadascun des de la seva 

singularitat, ens van aportar la seva visió del treball social i el context en el que treballem i vivim.   
Els ponents van ser: Luis Alberto Barriga Martín, Belen Navarro Llobregat, Silvia Navarro Pedreño 
i Alejandro Rodríguez Robledillo i la dinamitzadora, Alba Pirla. 

 Jornades formatives sobre El procés de reconeixement del grau de dependència: sol·licitud, 
valoració i programa individual d’atenció (PIA). Jornada organitzada en col·laboració amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (19/10/2017) 

4.1.5. Relacions institucionals 
Durant el 2018 la Delegació de Lleida ha mantingut les següents relacions amb altres institucions: 
 

 Ajuntament de Lleida 
 Universitat de Lleida 
 Plataforma Lleida Social 
 Grup de Pèrits de Barcelona 
 CECAT de Reus 
 Col·legi Oficial de Psicologia  
 Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya 
 Mútua Assepeyo 
 Associació Colors de Ponent 

 Reunió deliberació membre jurat Premi Candi Villafañe 
 Associació de Col·legis Professionals (CPA) 
 Gerència de la regió sanitària de Lleida i de la regió de l’Alt Pirineu i Aran 
 Diputació de Lleida 

 

4.1.6. Acords i Convenis 
Durant el 2017 la Delegació de Lleida ha fet els següents acords i convenis. 

Acord de supervisió subvenció Diputació de Lleida 
 Acord supervisió CC Segrià per fer supervisió a l’equip de serveis socials. 
 Acord supervisió amb el CC de l’Urgell per fer supervisió a l’equip de serveis socials. 
 Acord amb el CC de la Noguera per a desenvolupar el Servei d’Informació Mediadora. 
 Acord de Col·laboració el Consell Comarcal del Segrià per tal de fer supervisió a l’equip directiu.  
 Acord de supervisió en format formació CC de la Noguera. 
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 Acord de supervisió en format formació CC Pallars Jussà. 
 Acord de Supervisió subvenció Mapeig Generalitat: CC Alt Urgell-Solsonès, CC de la Segarra, Ajuntament 

de Lleida.  
 Conveni de col·laboració signat amb el Col·legi de Psicologia de Catalunya, a la delegació de Lleida.  

 

4.1.7. Posicionaments  
Durant el 2017 la Delegació de Lleida ha fet els següents posicionaments. 
 

 Moció per declarar la Diputació de Lleida institució promotora de la Renda Garantida Ciutadana (RGC) 

a instàncies de la Plataforma Lleida Social, de la què en forma part la delegació de Lleida del 
TSCAT. La moció va ser aprovada per unanimitat. 

 
4.1.8. Mitjans de comunicació 
Durant el 2017 la Delegació de Lleida ha sortit en els següents mitjans de comunicació. 
 

 Diari Segre 27/01/2016. Dins el marc de les celebracions del Dia Europeu de la Mediació , la Delegació de 
Lleida del TSCAT va organitzar el 26 de gener la conferència “La mediació: una mirada innovadora” 

 Diari La Manyana El grup de dependències en publica un article 
 El grup de mediació redacta una notícia que s’envia al Centre de Mediació, al Diari Segre i al Diari La 

Manyana per a ser publicada el Dia Europeu de la Mediació. 
 
 

4.1.9. Grups de Treball  
Actualment la Delegació de Lleida té vigents els següents Grups de Treball: 
 

Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Jaume Sangrà 
Nombre de membres: 6 
Treballa a partir d’experiències i inquietuds 
professionals entorn a la  difusió de la 
mediació i aposta per la formació continuada 
dels professionals. També si s’escau, 
organitza actes i promociona la coordinació 
amb altres entitats per tal de créixer 
professionalment en el tema de la mediació.  

Reunions mensuals/ Dins el marc de les celebracions del Dia Europeu de la 
Mediació (21 de gener), es va organitzar, pel 26 de gener, la conferència “La mediació: 
una mirada innovadora”, a càrrec del Fiscal en Cap de Lleida. El grup de mediació 
redacta una notícia que s’envia al Centre de Mediació, al Diari Segre i al Diari La 
Manyana per a ser publicada el Dia Europeu de la Mediació/ Dos Tallers de mediació 
comunitària dirigits a alumnes del mòdul d’Inclusió social de l’IES Ronda de Lleida, a 
càrrec de membres del grup de mediació del TSCAT/ Difusió del SIM al jutjat número 
7 de família de Lleida/ Organització curs de formació pel febrer de 2018: “Habilitats 
per detectar i afrontar el xantatge emocional en processos de mediació”, a càrrec de 
Toni Bardera. Formació homologada com a formació contínua pel Centre de Mediació 
de Dret Privat de la Generalitat de   Catalunya/ Coordinació amb l’Ajuntament de 
Lleida per valorar possible conveni SIM/ Presentació Projecte SIM Balaguer. 

 
 

 

Emergències i catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Cristina Castaño i Raquel Farré a 
partir de setembre 
Nombre de membres: 20 
Equip format per professionals que de forma 
voluntària sota la direcció de Protecció Civil i 
gràcies al conveni del 2012 realitzen atenció 
psicosocial en situacions d'emergència i 
catàstrofes quan se'ls activa. Reflexió i 
exposició de les intervencions fetes fins el 
moment i aspectes a millorar en les mateixes 
(Accident d'avió de Germanwings, Inundació 
residència Gent gran Ribera de Sió i Accident 
d'autocar a Freginals) 
 
 
 
 
 

Reunions bimensuals/ Elaboració del calendari de guàrdies anual/ Coordinació amb 
el CAP de Protecció Civil de Lleida. Oferiment de participació en simulacres previstos 
en el territori de Lleida/ Coordinació amb la Comissió d’emergències per traslladar 
inquietuds territorials i seguir la mateixa línia de treball/ Espai de reflexió i d'exposició 
de les intervencions fetes fins el moment. I aspectes a millorar en les intervencions/ 
El dia 26 de gener es realitza visita dels membres del grup al CECAT de REUS/ El dia 
24 de març es va assistir a l'acte d'inauguració del monòlit que recordarà per sempre 
l’accident d'autocar prop de Freginals (Tarragona) on van morir 13 estudiants el març 
de 2016/ El 18 de maig es realitza la xerrada de Jordi Amenós “Històries per viure 
millor”/ Xerrada oberta a tothom. 
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Dependència i Discapacitat Actuacions realitzades 
Referent: Pilar Planella i M José Gómez a partir 

de setembre. 
Nombre de membres: 8 
Aprofundiment sobre temes escollits de 
forma consensuada, entre els seus 
integrants, siguin o no de l’àmbit en el que 
treballen diàriament, per així créixer com a 
professionals. El grup compta amb un espai 
de reflexió i intercanvi d’experiències de la 
professió. Es treballa per conèixer de prop la 
figura del cuidador no professional i 
l’assistent personal.  

S'ha aprofundit sobre temes escollits de forma consensuada entre els seus integrants, 
siguin o no de l'àmbit en el que treballen diàriament, per així créixer com a 
professionals/ El grup compta amb un espai de reflexió i intercanvi d'experiències de 
la professió/ Preparació d'una taula rodona oberta a tot el públic explicant la figura 
del cuidador no professional i professional i l'assistent personal/ Intercanviar 
coneixement i opinions del dia a dia del treballador social/ Els membres del grup han 
pogut gaudir del contacte, formació i experiència d'altres professionals externs al 
grup que treballen diàriament en l'àmbit de la dependència. 
 

Pèrits Actuacions realitzades 
Referent: Irene Gardeñes   
Nombre de membres: 14 
Promoció i difusió de la tasca social en l’àmbit 
judicial, així com delimitar la nostra actuació 
envers altres professions, participar 
activament en les dependències judicials i 
realitzar formació en aquest àmbit. 

Difondre la figura del pèrit/ Elaboració d'un díptic informatiu sobre la figura del pèrit/ 
Formació específica/ Preparació d'una taula rodona oberta a tot el públic, per 
difondre la figura del pèrit des de totes les vessants (privat, públic, emprenedoria...). 
 

 

4.1.10. Supervisió 

Durant l’any 2017 la Delegació de Lleida ha fet supervisions a: Consell Comarcal del Segrià, Consell Comarcal de 
l’Urgell, Consell Comarcal del Segrià, Consell Comarcal del Pallars Jussà i al Consell Comarcal de la Noguera i a les 
Àrees Bàsiques de l’Alt Urgell-Solsonès, el Pla d’Urgell, la Segarra i a les quatre Àrees Bàsiques de la ciutat de 
Lleida. 
 

4.1.11. Mediació 
Actualment la Delegació de Lleida compta amb 7 mediadors/es habilitats/des en actiu. 
 
 

4.2. DELEGACIÓ DE GIRONA 
 

4.2.1 Junta Territorial 

 
 

                             
 
 
La Junta Territorial ha realitzat 8 reunions i ha celebrat  l’Assemblea General Ordinària el dia 30 de juny. A part, 
s’han realitzat 2 reunions de treball mensual.  
 

Girona 

Abans d’eleccions: 
 Vicedegana: Anna M. Galobardes i Gelada 
 Secretari: Joan Mas Pimas 
 Tresorera: Maite Vallejo Fernandez 
 Vocals: Pamela Arisokwu Checa, Judit Pagespetit 

Nevado, Paula Carrasco i Miriam Garcia 
 

Després d’eleccions: 
 Vicedegà: Jaume Fort i  Cònsul 

 Tresorera: Marta Compte Bosch 

 Secretàri: Robert Garcia Esquena 
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4.2.2. Cens de la Delegació  
El Cens de la Delegació de Girona a dia 31 de desembre de 2016 és de:  
Nombre d’altes: 31 
Nombre de baixes: 10 
Nombre total de col·legiats/des: 423 
Nombre de precol·legiats/des: 3 
 
4.2.3. Activitat formativa 
S’ha impartit durant l’any 2016 1 tallers i 4 cursos. El programa de formació ha comprès cursos sobre prestacions 
de la seguretat social i el diagnòstic, entre d’altres.  
 

 Solucions sistèmiques aplicades a l’àmbit social. Formador: Susana Gomez. (25/01/2017) 
 El diagnòstic i l’informe social. Formadora: Anna Mata (12/01/2017) 
 Genosociograma des de la psicogenealogía per a T.S. i professionals de la relació d’ajuda.  Formadora: 

Cristina Millan. (01/02/2017) 
 Prestacions de la S.S. a nivell contributiu  i no contributiu. Formadora: Elsa Salgado. (04/04/2017) 
 Genosociograma des de la psicogenealogía per a T.S. i professionals de la relació d’ajuda. Nivell 2.   

Formadora: Cristina Millan (20/09/2017) 
 Taller de recerca de feina. Formadora: Anna Masvidal (29/11/2017) 

 
4.2.4. Conferències i jornades 
Durant el 2016 la Delegació de Girona ha ofert les següents conferències i jornades:  
 

                   

 
 

 

 El SIM va organitzat la jornada “Compartim experiències en mediació” conjuntament amb la 
Comissió de Mediació ICAG, el Grup de treball de Mediació familiar i comunitària del COPC Girona 
i la Cambra de Comerç (20/01/2017) 

 Celebració festa 25 anys de col·legiació (27/01/2017) 
 Constitució Consell Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de Girona. Representant del 

TSCAT: Isabel Mestres. (01/03/2017) 
 Presentació a la delegació del TSCAT als alumnes de 1r de grau en T.S. A càrrec d’Anna 

Galobardes. (01/03/2017) 
 Debats en treball social i política social: 10 anys de la llei de S.S. I ara què? (23 i 30 de març i 6 

d’abril) 
 Jornada de treball: de la tutela al suport (12/05/2017) 
 Entrega Premi II concurs relats Maria Casadevall (18/05/2017) 
 5a Jornada de professionals de residències geriàtriques i centres de dia , organitzat per el col·legi 

de Psicòlegs. Hi col·labora en representació del TSCAT Miriam Lladós. (26/05/2017) 
 Presentació del dossier de treball núm 1, Intervenció de treball social en salut mental. A càrrec 

d’Alicia Casals i Patricia Segura, dues de les autores (06/06/2017) 
 Setmana de portes obertes (03/07/2017) 
 Taula Rodona: “Com podem afrontar la malaltia de l’Alzheimer”, organitzat conjuntament amb 

la Fundació Pasqual Maragall (04/10/2017) 
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 1a reunió amb nous col·legiats per explicar funcionament col·legi i orientació laboral. Realitzada 
pel delegat territorial (18/10/2017) 

 2a. reunió amb nous col·legiats per explicar funcionament col·legi i orientació laboral. Realitzada 
pel delegat territorial (8/11/2017) 

 Supervisió a joves professionals que hagin començat a treballar fa poc temps. Orientadora: Lola Serna 
 I jornada de treball: de la tutela al suport. primera que organitzem des de  la delegació de Girona del 

TSCAT, amb l’objectiu de treballar els canvis de paradigma arran de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de les persones amb discapacitat amb una mirada pràctica i global vers el suport a la 
persona.  

 
4.2.5. Relacions institucionals 
Des de la Delegació s’ha mantingut les següents relacions amb altres institucions:  
 

 DIXIT 
 UNED 
 UGT 
 Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya 
 Universitat de Girona 
 Fundació Tutelar de les Comarques Gironines 
 Associació Dret a Morir Dignament 
 Fundació Arnau d’Escala 
 Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

 
 

4.2.6. Grups de Treball  
Durant l’any 2016 s’ha estat treballant per la creació de 3 grups de treball nous (salut, infància i peritatge). 
Actualment la delegació té vigents els següents grups:  
 

Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Roser Parera i Magda Serrano 
Nombre de membres: 8 
Constituït per treballadors/es socials de 
diferents àmbits, amb formació específica 
per actuar en el moment d’una activació en 
una emergències i/o catàstrofe, aportant la 
seva valoració social i les tècniques per 
coordinar i treballar en xarxa, pròpies del 
treball social.  

Un representant de la comissió de Girona ha assistit a les reunions de Barcelona per 
fer de pont entre les dues comissions/  Calendari de guàrdies per tot l'any així com el 
calendari de reunions/ Coneixença dels recursos de la zona amb els quals hauran de 
coordinar en cas d'activació/ Participació de 4 membres en el simulacre que va tenir 
lloc a l'aeroport de Girona.  

 

 

SIM Girona Actuacions realitzades 
Referent: Imma de Malibran, Susanna Pagès 
i Àngels Arenyes 
Nombre de membres: 3 
Constituït l’any 2016 està format per 
treballadores socials mediadores, on 
s’ofereixen sessions informatives de 
mediació a professionals i particulars. També 
col·labora i es coordina amb les comissions de 
mediació del diferents col·legis professionals 
i entitats, en la tasca de promoció i difusió de 
la mediació en l’àmbit de les comarques 
gironines. 

Participació en la Jornada intercol·legial“Compartim experiències en mediació”/ 
Reunions intercol·legials on es treballa el projecte “Girona Mediació”/ Atenció de 3 
sol·licituds de SIM, de les quals s’han realitzat 2 sessions informatives que han derivat 
en procés de mediació  
 

 
 
4.2.7. Mediació 
Actualment la Delegació de Girona compta amb 5 mediadors habilitats en actiu. 
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4.3. DELEGACIÓ DE TARRAGONA 
 

4.3.1. Junta Territorial 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta Territorial ha realitzat 14 reunions. 

4.3.2. Cens de la Delegació  
El Cens de la Delegació de Tarragona a dia 31 de desembre de 2017 és de: 
Nombre d’altes: 22 
Nombre de baixes: 18 
Nombre total de col·legiats/des: 350 
Nombre de precol·legiats/des: 6 
 
4.3.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Tarragona s’ha impartit durant l’any 2017 1 taller i 2 cursos. El programa de formació ha comprès 
el Taller pràctic de l’elaboració dels plans individuals d’atenció (PIAS) dins el marc de la Lapad, el curs Prestacions 
del sistema de la seguretat social a nivell contributiu i no contributiu i el curs El diagnòstic i informe social.  
 

4.3.4. Conferències i jornades 
Durant el 2017 la Delegació de Tarragona ha ofert les següents conferències i jornades:  

 
 Assemblea Territorial i Cafè tertúlia: “Programes i accions amb els sol·licitants de protecció internacionals 

a Tarragona” (21/03/2017) 

 Presentació del Col·legi a la  Universitat Rovira i Virgili (21/09/2017)  

 Xerrada Informativa de l’Institut de medicina legal i Forense de Tarragona (19/06/2017) 

 

   

 
 
 
 
 
 

Tarragona 

Abans d’eleccions 
 Vicedegana: Marta Frontiñán 
 Secretari: Damià Godall 
 Tresorera: Raquel Castro 
 Vocals: M. Pilar Cros  

 

Després d’eleccions: 
 Vicedegana: Emma Pérez 
 Secretari: Mireia Bonet 
 Tresorera: Simón Sas 
 Vocals:  Sandra Gimeno 
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4.3.5. Relacions institucionals 
Durant el 2016 la Delegació de Tarragona ha mantingut les següents relacions amb altres institucions:  
 

 DIXIT 
 COPEC 
 Regidoria de Benestar i Família de l’Ajuntament de Tarragona 
 Universitat Rovira i Virgili - Departament de Treball Social 
 Espai Turisme 
 Institut de Medicina Forense de Tarragona 
 Ajuntament de Reus 
 Consell Territorial Consultiu i de coordinació de salut pública al camp de Tarragona 
 UFISS Joan XXIII 
 Hospital Sociosanitari Francolí 

 

4.3.6. Posicionaments 
Durant el 2017 a la Delegació de Tarragona, no hi ha hagut cap posicionament 
 
4.3.7. Mitjans de comunicació 
Durant el 2017 la Delegació de Tarragona ha sortit en els següents mitjans de comunicació:  
 

 L’Equip d’Emergències de Tarragona i Terres de l’Ebre, junt amb el Grup d’Emergències van visitar el 112 

de Reus. 

4.3.8. Grups de Treball  
 

Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Emma Pérez 
Nombre de membres: 13 
Constituït el 21 d’abril, conjuntament amb la 
Delegació de Terres de l’Ebre. 

Valoració de les III Jornades d’Emergències/ Valoració visita CECAT Reus/ Formació 
2017/ Calendari de reunions/ Dades web i membres actius/ Recordatori de l’accident 
de Freginals/ Coordinació amb la Comissió d’Emergències de Barcelona/ Reunió amb 
el Sr. Eneko cap de l’IMLCFC/ Presentació del servei en relació a les emergències i 
organització/ Propostes i taques del rol del Treballador/a Social en emergències/ 
Calendari de guàrdies. 
 

Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Susagna Galcerà 
Nombre de membres: 6 
Grup de Treball i també formen part del nou 
Servei d’Informació  Mediadora (SIM). A 
través del SIM es pot informar del què 
significa la mediació i formalitzar, si es creu 
oportú i les parts ho accepten, el servei de 
mediació amb un servei a mida segons les 
necessitats o la situació a mediar i si cal 
derivar també a justícia gratuïta. 

Necessitat de contactar amb altres serveis SIM per enriquir la funció i donar-li més 
visibilitat al servei a Tarragona, ja que l’activitat és quasi inexistent/ Necessitat del 
suport del Col·legi per iniciar tasques de difusió a la mediació en diferents àmbits/ 
Jornades de Mediació 2017. Es faran els dies 6, 7 i 8 de novembre. S’està configurant 
el programa. Hi ha l’aportació econòmica del col·legi. 
  

 
  

Tanmateix, el grup de treball del Màster “Innovació i Recerca en la intervenció social i educativa” format per 
representants de la URV, Col·legi d’Educadors Socials i el Col·legi Oficial de Treball Social de la delegació de 
Tarragona, van treballar les al·legacions que va fer el Ministeri a la primera proposta  i han revisar la metodologia 
de treball del màster des de la Comissió de treball interdepartamental, del qual es preveu l’inici del màster pel 
curs 2018-2019. 
 
4.3.9. Mediació 
Actualment la Delegació de Tarragona compta amb 9 mediadors habilitats en.  
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4.4. DELEGACIÓ DE MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

4.4.1. Junta Territorial 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Junta Territorial ha realitzat 10 reunions.  
 

4.4.2. Cens de la Delegació  
Nombre d’altes:  5 
Nombre de baixes: 5 
Nombre total de col·legiats/des: 302 
Nombre de precol·legiats/des: 0 
Nombre de recol·legiats: 3 
 

4.4.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Manresa-Catalunya Central s’ha impartit 1 taller i 2 cursos. El programa de formació ha comprès 
el curs El Genosociograma des de la bio-psico-genealogia per al Treballador Social Nivell 1, el curs Prestacions del 
Sistema de la seguretat social a nivell contributiu i no contributiu i el taller Taller Visita a domicili en Treball Social 
 
 

4.4.4. Conferències i jornades 
Durant el 2017 la Delegació de Manresa ha ofert 8 conferències i jornades. 
 

 Dia Internacional Treball Social (20/03/2017) 

 Cafè-Tertúlia  ‘Serveis Socials Bàsics. Treball Social amb Gitanos’ (04/04/2017)            

  Jornada ILP Renda Garantida de Ciutadania. Col·laboració amb Col·legi d’Advocats (21/06/2017)                                                          

 

    
 

Manresa- Catalunya Central 

Abans d’eleccions: 
 Vicedegana: Gemma Solanas 
 Secretària: Sandra Trullàs 
 Tresorera: Mercè Jubells 
 Vocals: Eva Clapés, Cristina Romo 

 

Després eleccions: 
 Vicedegana: Gemma Solanas i Bacardit 
 Secretària: Eva Clapés Ayuda 
 Tresorera: Mercè Jubells Castelló 
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Relacions institucionals 
 Xarxa per  l’ Acollida dels  Refugiats.  
 Assemblea Consell Gent Gran del Bages 
 Consell Territorial i Coordinació de Salut Catalunya Central  
 Consell Municipal de Solidaritat 
 Consell de Participació Serveis Socials 
 Assemblea Consell gent gran del Bages 
 Taula Tercer Sector per emergències socials Ajuntament de Manresa 
 Consell de Solidaritat  
 Consell Municipal Interculturalitat. 
 Consell Municipal de Salut 

4.4.5. Acords i convenis 
Durant el 2017 la Delegació de Manresa ha dut a terme 1 conveni. 
 

 Acord amb  Equip de Mesures Penals com entitat col·laboradora en el procés del compliment d’un  

treball en  benefici de la comunitat 

4.4.6. Mitjans de comunicació 

Durant el 2017 la Delegació de Manresa- Catalunya Central  no ha sortit als mitjans de comunicació. 
 

4.4.7. Grups de Treball  
Actualment la Delegació té vigents els següents Grups de Treball: 
 

Territorial Anoia Actuacions realitzades 
Referent: Marta Roca 
Nombre de membres: 5 
Espai per compartir inquietuds professionals 
entre els treballadors socials del territori. 
Organitzar jornades de formació, trobades i 
espais de reflexió per millorar entre nosaltres 
l’exercici professional.  

Xerradaes/ Taller visita a domicili/ Sopar anual 2017 

Territorial Osona Actuacions realitzades 
Referent: Carme Guinovart i Montse Genescà 
Nombre de membres: 7 
Trobada professional obert a parlar i treballar 
sobre temes que sorgeixen i d’on surten les 
propostes de formació del territori.    

Contacte a través de xarxes on s’han compartit les informacions de l’àmbit del treball 
social del territori/ Reunions amb la delegació territorial de seguiment/ Reunió de 
valoració- reflexió sobre les funcions, paper  i activitat del grup/ Coneixement i visita 
a noves instal·lacions del recurs  Osona Ment 

Gent Gran Actuacions realitzades 
Referent: Ramona Griñó 
Nombre de membres: 10  
Grup format per treballadors/es socials de 
residències i creat l’any 2004.  

Intervenció social en l’atenció a la gent gran, normativa, protocols d’actuació, 
documentació i formació/ El grup passa uns moments de crisi: durant aquest exercici 
s'ha desestimat fer un treball de l'Ajuntament de Manresa, per manca de temps. 
 

Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Sandra Trullàs 
Nombre de membres: 9 
Grup que es coordina amb la Comissió 
d’Emergències i sota el funcionament 
procedimentat 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.  

Intervenció en emergències 

Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Núria Sánchez 
Nombre de membres: 6 

Oferir el servei de mediació pel Bages. 
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Referent i motor del desenvolupament de la 
gestió de conflictes i la mediació per part dels 
treballadors/es socials, tant a dins com fóra 
de la col·legiatura. Dinamitza espais de 
trobada, estableix línies d’actuació i 
posicionament del ts com a gestor de 
conflictes, treballa per impartir formació 
específica i continuada i dóna informació i 
servei a la col·legiatura entorn la mediació.      

 

 

Sanitat Actuacions realitzades 
Referent: Elisabeth Hernández 
Nombre de membres: 10 
La missió del grup és vetllar pel 
reconeixement professional del treballador 
social sanitari, dins les institucions de les que 
formem 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. 

Novetats a les institucions sanitàries, nous recursos, informació circuits, derivacions/ 
Treballar en el projecte: El continum assistencial en el treball social sanitari a la 
comarca del Bages, podent posar en marxa ja la prova pilot/ Assistència a diferents 
jornades per presentar comunicacions del projecte.   
 

Serveis Socials Bàsics Actuacions realitzades 
Referent: Sandra Trullàs 
Nombre de membres: 7 
Grup de treballadores socials de la Catalunya 
Central que exerceixen als SSB i que es 
reuneixen periòdicament. El grup es va 
formar amb l’objectiu de treballar temes 
d’interès per a la nostra professió dins el 
nostre àmbit.  

Qüestions relacionades amb els SSB/ 1 cafè tertulia sobre el llibre El Treball Social amb 
gitanos a càrrec de Salvador Carrasco (company de  Carme Garriga)/ Participació al 
Dictàmen de SSB/ Participació a les reunions de Junta ampliada/ Participació en la 
Taula del Tercer Sector del municipi de Manresa/ Incorporació a la Comissió 
d'Habitatge B266 
 

 

4.4.8. Mediació 
Actualment la Delegació de Manresa-Catalunya Central compta amb 6 mediadors homologats, que conformen el 
grup de mediació de la delegació. 
 

                                                                                                                                                                                                          
4.5. DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE 
 

4.5.1. Junta Territorial 

 

 

                                                                                               

Terres de l’Ebre 

Abans d’eleccions 
 Vicedegana: Glòria Martín 
 Secretari: Josep Gassulla 
 Tresorera: Caterina Cortés 

  

Després d’eleccions 
 Vicedegana: Caterina Cortés  
 Secretari:  Cristina Barragan 
 Tresorera: Anna Maria Altadill 
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La Junta Territorial ha realitzat 6 reunions i ha celebrat 1 Assemblea General Ordinària el 12 de gener. 
 

4.5.2. Cens de la Delegació  
Nombre d’altes: 3 
Nombre de baixes: 4 
Nombre total de col·legiats/des: 109 
Nombre de precol·legiats/des: 1 
Nombre de recol·legiats/des: 2 
 

4.5.3. Conferències i jornades 
Durant el 2017 la Delegació de Terres de l’Ebre ha ofert 5 conferències i 1 taller 
 

 Cafè-Tertúlia: El futur de la delegació (02/02/201) 
 Mediació Sistèmica. Taller Pràctic – Les constel·lacions  sistèmiques aplicades a la gestió del conflicte 

(10/02/17) 
 

 Cafè-Tertúlia: Paper del treballador social al SIFE (16/03/2017) 
 Cafè-Tertúlia: Provocant la Pau: ONG del territori que ens apropa la realitat dels refugiats de Síria a Grècia 

(11/05/2017) 
 Cafè-Tertúlia: Paper del Treballador social al ICIF (28/09/2017) 
 Cafè-Tertúlia: Treball Social i discapacitat intel·lectual (30/11/2017)    

 

   
 

4.5.4. Relacions institucionals 
Durant el 2017 la Delegació de Terres de l’Ebre ha mantingut les següents relacions amb altres institucions. 
 

 Consell Consultiu i de Coordinació de Salut Pública.  
 Comissió Tècnica “Hàbits i Estils de vida Saludables”  
 Comissió Tècnica “Envelliment i Despoblació” 

 

4.5.5. Mediació 
Actualment la delegació compta amb 1 mediador en actiu i 4 mediador no actius.  
 
Grups de treball 

Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Emma Pérez 
Nombre de membres: 13 
Constituït el 21 d’abril, conjuntament amb la 
Delegació deTarragona. 

Valoració de les III Jornades d’Emergències/ Valoració visita CECAT Reus/ Formació 
2017/ Calendari de reunions/ Dades web i membres actius/ Recordatori de l’accident 
de Freginals/ Coordinació amb la Comissió d’Emergències de Barcelona/ Reunió amb 
el Sr. Eneko cap de l’IMLCFC/ Presentació del servei en relació a les emergències i 
organització/ Propostes i taques del rol del Treballador/a Social en emergències/ 
Calendari de guàrdies. 
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Les actuacions realitzades en matèria de comunicació i els resultats obtinguts al llarg del 2017 han estat els 
següents: 
 

5.1. MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

 
 
D’altra banda, el nombre de portaveus del Col·legi que han atès peticions als mitjans és de 21 portaveus, –xifra 
molt semblant a l’any anterior—, consolidant-se l’aposta per incrementar i fer més plural la representació del 
Col·legi als mitjans (a través de l’equip de ‘veus del TSCAT’). Ha estat un any de substitució en el càrrec de degana 
del Col·legi, assumit per Conchita Peña des de finals de juliol, que s’ha traduït en un equilibri de les aparicions 
encapçalades per l’anterior degana, Núria Carrera (14 aparicions), i l’actual, Conchita Peña (13 aparicions). Se 
segueix així la tendència que la degana sigui la representant principal: el 47% de les aparicions amb portaveu 
(sumant les de les dues deganes que han exercit enguany). Seguides de Montserrat Rosaura (membre de la 
Comissió de Serveis Socials Bàsics), Eva Giralt (coordinadora de la Comissió de Peritatge Social) i Mercè Civit 
(membre de la Junta de Govern i tresorera). 
 

  

 
  
 
Dos àmbits que enguany han generat molts impactes són els serveis socials amb 17 aparicions, un 20% del total 
(vinculades sobretot a la nota de premsa emesa al novembre en relació al dictamen sobre Serveis Socials Bàsics 
de Barcelona), i la Renda Garantida de Ciutadania amb 16 aparicions, un 19% del total (pel propi seguiment dels 
mitjans a l’aprovació de la RGC). En un segon terme destaquen l’elecció de Conchita Peña com a nova degana del 
col·legi (11 aparicions, 13% del total; es va comunicar als mitjans a través d’una nota de premsa) i els 
posicionaments emesos en relació a la situació política a Catalunya (8 aparicions, 9% del total). 
 
 
 

La presència del Col·legi als mitjans de comunicació per contribuir al 
reconeixement social de la professió i incidir en les problemàtiques amb les 
quals treballem s’ha traduït en un total de 86 aparicions, produint-se un 
descens respecte l’any anterior (107). Malgrat es tracta d’una xifra inferior, cal 
tenir en compte que els anys 2015 i 2016 la degana Núria Carrera havia exercit 
de portaveu de la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global, cosa que va 
repercutir en la presència del Col·legi als mitjans. 

 5- COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 
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Aparicions per temàtica 

TEMÀTICA NÚM % 

Serveis socials  17 20% 

Renda Garantida de Ciutadania 16 19% 

Conchita Peña, nova degana 11 13% 

Situació política a Catalunya (referèndum, dret a decidir, mediació, 21-D...) 8 9% 

17 d'octubre, dia internacional per a l'eradicació de la pobresa 7 8% 

Emergències, atemptats terroristes 5 6% 

Habitatge 3 3% 

Medalla d'Or al Treball Social 3 3% 

Atenció primària 2 2% 

Dependència 2 2% 

Mediació 2 2% 

Salut 2 2% 

Salut mental, infància i adolescència 2 2% 

Altres 6 7% 

TOTAL 86 100% 
 

 
Pel que fa al tipus de mitjà, s’han seguit proporcions semblants als anys anteriors: un 52% en mitjans digitals, 
24% en premsa, 9% en agències de notícies i 7% tant en televisió com en ràdio. El repartiment per gèneres 
periodístics mostra una disminució del percentatge de notícies o reportatges amb declaracions (21%) i un 
increment de les notícies o cròniques amb menció sense portaveu (55%). En l’aparat d’opinió cal destacar la 
col·laboració amb el portal Social.cat, que ens ha permès publicar-hi 8 articles, i un article de posicionament en 
una capçalera generalista com és El Punt Avui (sobre la Renda Garantida de Ciutadania). En relació a l’origen de 
l’aparició, el 2017 la majoria dels impactes, un 58%, els generen les accions proactives del Col·legi (a través de 
l’Agència de Comunicació Social) mentre que els impactes a iniciativa del mitjà representen el 28% de les 
aparicions. S’han invertit les proporcions dels dos blocs principals respecte el 2016, però retornant a dades 
semblants al 2015. En un segon terme, el 12% es deuen a la col·laboracions regulars (Social.cat) i el 2% a la 
contractació d’espais. 
 
 

                  
 
En total al llarg de 2017 hem tramès 13 notes de premsa, de les quals vuit són pròpies, dues de la Intercol·legial, 
dues de la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global i una del Congrés Català de Salut Mental. De les vuit de notes 
de premsa pròpies, tres són de posicionament (serveis socials a Lleida, dictamen de SSB a Barcelona i dictamen 
sobre ‘Habitatge i treball social’), tres deriven de la situació política a Catalunya i una dels atemptats terroristes 
el mes d’agost, i dues són informatives (Medalles d’Or al Treball Social i nova degana). 
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El Periódico de Catalunya 

02.01.17 

 

 
El Periódico de Catalunya/Especial Mediació 

26.01.2017 

 

 
Social.cat 
8.02.2017 

 
Vilaweb 

6.04.2017 

                
Diario Médico 

16.04.2017 
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Diari Ara 

7.05.2017 

 

 
Crónica Global 

15.05.2017 

 

La Xarxa TV 

23.05.2017 

 
Ràdio Salt 

29.06.2017 

La Vanguardia 
22.07.2017 

 

 
                                        EcoDiario.es 
                                         24.08.2017 
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Llegir el recull de premsa 2017 sencer 

 

 

 

 
Guide Familial 

29.08.2017 

 
                             AlDia.cat 
                             20.09.2017 

 
EuropaPress 
17.10.2017 

 
                                   Agencia EFE 

21.11.2018 

http://www.tscat.cat/download/web/2018/Gener/TSCAT_RecullPremsa_2017_informe.pdf
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5.2. VEUS DEL TSCAT  
Per tal d’afavorir la presència del treball social als mitjans de comunicació i millorar la nostra resposta a les 
peticions que se’ns plantegen, el 2014 es va posar en marxa un equip de veus del treball social, coordinat per 
Montserrat Pérez en representació de la Junta de Govern, del qual formen part més d’una cinquantena de 
treballadors/es socials vinculats a diferents espais de representació del Col·legi: comissions, grups de treball, 
comitè d’ètica, RTS, etc. L’objectiu és agilitzar el circuit d’atenció als mitjans, diversificar les veus que intervenen 
públicament en nom del Col·legi i mirar de tenir coberts tots els àmbits en què treballem, garantint la màxima 
expertesa i rigor. Al llarg d’aquest 2017 hem continuat consolidant el projecte. 
 

5.3. WEB CORPORATIU 
El web del Col·legi és l’eina principal de presentació i difusió directa de la nostra tasca, oberta tant a les col·legiades 
i els col·legiats com a la resta de ciutadans i es caracteritza per ser més visual, el que dóna pas a una experiència 
d’usuari més fàcil i accessible. 

Amb la nova web, els col·legiats poden apuntar-se a cursos formatius i fer el pagament online, canviar les 
seves dades personals, afegir la seva foto per l’expedient i veure les inscripcions a actes i cursos dins de l’àrea 
privada, realitzar l’alta com a col·legiat/da o precol·legiat/da, llegir la Revista de Treball Social en un nou format 
digital o bé aprofitar una renovada borsa de treball, entre d’altres opcions. 

Igualment, les persones col·legiades poden  seguir totes les notícies d’actualitat per estar al dia, informar-se de 
tots els serveis i avantatges que tenen només per formar part del Col·legi, llegir les últimes publicacions pròpies o 
descobrir qui són i què fan els Grups de Treball i Comissions. També compta amb l’apartat nou 
de Transparència i Espai Ciutadà, que serveix per conèixer més de prop les gestions internes i externes del 
Col·legi. 

D’altra banda, en aquesta web, cada Delegació del Col·legi compta amb el seu espai propi, on es poden veure 
els cursos i les activitats que es desenvolupen al territori, així com descobrir els recursos que ofereixen les 
diferents Delegacions. 
 
Al llarg del 2017 la pàgina web ha rebut 1.494.852 visites, 129.000 més que l’any anterior i 72.830 usuaris, que 
han tingut una duració d’aproximadament 5,35 minuts per sessió.  
 

 
 

 
5.3.1 Actualització de la base de dades  
Des del Col·legi som molt conscients de la importància que suposa tenir la nostra base de dades de totes les 
col·legiades i els col·legiats degudament actualitzada. Per aquest motiu al llarg de l’any duem a terme campanyes 
d’actualització de dades de les persones col·legiades que es gestionen mitjançant la nova pàgina web.  
 
 
 
 
 

http://www.tscat.cat/serveis/formacio
http://www.tscat.cat/user/login
http://www.tscat.cat/user/login
http://www.tscat.cat/informacio/el-collegi/collegiarse
http://dp.hpublication.com/publication/c154d363/
http://www.tscat.cat/serveis/borsa-treball
http://www.tscat.cat/continguts/noticies
http://www.tscat.cat/informacio/serveis
http://www.tscat.cat/continguts/publicacions
http://www.tscat.cat/informacio/comissions
http://www.tscat.cat/informacio/finestreta-unica-transparencia
http://www.tscat.cat/informacio/el-collegi/on-som
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5.4. TRAMESES I PUBLICACIONS ELECTRÒNIQUES 
El format de comunicació interna amb la col·legiatura més utilitzat és el correu electrònic, a través del qual 
s’envien informacions, peticions i convocatòries, a més del butlletí periòdic ‘Fem Visible’. Al llarg del 2017 s’han 
enviat 9 edicions d’aquesta eina amb la qual la Degana i la Junta de Govern s’adrecen a la col·legiatura per 
informar-la de les activitats del Col·legi –tant a la Seu Central com a les Delegacions—, els acords i convenis signats, 
els actes de representació institucional en què participa el Col·legi, i les accions en defensa dels drets de 
ciutadania, incloent els pronunciaments i les aparicions als mitjans de comunicació.  
 
5.4.1 al dia TSCAT 

 

 

 

Per estar més a prop de les col·legiades i col·legiats i per entrar en el detall del dia a dia, donar una visió més 
actual amb la voluntat de potenciar i donar a conèixer, encara més, tots els actes i esdeveniments del Col·legi, 
des del mes de desembre de 2017 s’envia aquest setmanari que surt els dijous. Es tracta d’una nova plataforma 
des d’on transmetre, sempre amb transparència i claredat, tota la informació col·legial. Enguany s’han fet 42 
enviaments de al dia TSCAT. 

 
5.5. ENTREVISTES PRÒPIES DEL COL·LEGI 
Durant el 2017 s’ha continuat la iniciativa amb la qual mensualment apropem a totes les col·legiades i col·legiats 
entrevistes a membres o grups de treball relacionats amb la nostra professió. Les 8 entrevistes d’enguany han 
estat les següents:  
 
 

 



MEMÒRIA 2017  

 

41 
 

 

 
 

5.6. XARXES SOCIALS 
El 2016 s’ha consolidat encara més la presència del Col·legi a les xarxes mitjançant la pàgina a Facebook -4.012 
‘M’agrada’(un 58.60% més que el 2016)- i el compte de Twitter -2.402seguidors (un creixement del 53.80% 
respecte el 2016) i 413 tuits. 
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6.1. FORMACIÓ 
Al llarg de l’any 2017 hem seguit programant formació continuada, adreçada fonamentalment a treballadors i 
treballadores socials. Hem programat un total de 76 cursos i tallers de formació, dels quals n’hem realitzat 57, i han 
tingut una participació total de 864 persones.  
 

La distribució territorial dels cursos i tallers programats i realitzats ha estat la següent: 
 

 

 

L’evolució de l’oferta formativa en aquests darrers anys ha estat la següent: 
 

 
 

 6- SERVEIS A LA COL·LEGIATURA 
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L’evolució de la participació d’alumnes de l’oferta formativa en aquests darrers anys ha estat la següent:  

 
 
Evolució dels alumnes: 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. POSTGRAU EN PERITATGE SOCIAL 
El 23 de juliol de 2015 vam firmar un acord de col·laboració amb la Universitat de Vic per coordinar plegats el 
primer Postgrau de Peritatge Social. Es tracta d’un Postgrau pioner en tot l’Estat i a Europa, que té com a finalitat 
l’especialització en ciències socials forenses dels professionals de l’àmbit social. 
 
El Postgrau de Peritatge Social, ha estat coordinat per Meritxell Ortí, membre del Col·legi, i Sílvia Madrid, 
coordinadora de Treball Social de la Universitat de Vic, i està format per 7 mòduls diferents de caràcter presencial, 
a més del treball final de postgrau, que té com a objectiu dotar a l'alumnat de coneixements teòrics i pràctics per 
a la seva praxis com a especialista dins l'àmbit judicial, així com d'habilitats per a l’elaboració, exposició i defensa 
del seu dictamen.  
 
Enguany la sessió informativa es va dur a terme el 21 de setembre i va anar a càrrec de les coordinadores. En la 
sessió es va debatre la innovació que aquest postgrau aporta i es va donar a conèixer el pla d’estudis que es durà 
a terme. Aquesta tercera edició del postgrau va començar el 27 d’octubre de 2017 i finalitzarà el 26 de maig de 
2018. Les 14 alumnes d’enguany, completaran la seva formació amb tres visites presencials a la Ciutat de la 
Justícia. 
 
 

 

EVOLUCIÓ ALUMNES INSCRITS 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Alumnes 706 689 959 920 864 

 

113

92
106

80 76

2013 2014 2015 2016 2017

PROGRAMATS

51
45

68
58 57

2013 2014 2015 2016 2017

REALITZATS

62

47
38

22 19

2013 2014 2015 2016 2017

ANUL·LATS

 

706 689

959 920 864

2013 2014 2015 2016 2017
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6.3 POSTGRAU EN RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I MEDIACIÓ FAMILIAR 
El Postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar, organitzat conjuntament pel Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya i la Universitat de Vic s'erigeix com un referent per a futurs mediadors en actiu, per la 
qualitat i el grau d'especialització que incorpora el programa i per la seva aportació al coneixement en l'àmbit de 
l'operador de conflictes familiars. El postgrau incideix en la difusió de la cultura del diàleg, de la cultura de pau i 
en la resolució de conflictes com a via alternativa a la judicial a través de la millora de les dinàmiques relacionals 
i de la convivència familiar. 
 
Aquest postgrau, que el 31 de març de 2017 va començar la seva Segona edició, està coordinat per Eva Noguera 
per part del TSCAT i Marcel Barjuan, per part de la UVIC, ambdós mediadors, pretén ser un referent per a futurs 
mediadors/es i mediadors/es en actiu amb la finalitat de donar una formació de qualitat. 
 

El programa compta amb un equip docent de llarga trajectòria professional, integrat per membres en actiu de 
serveis i projectes de gestió de conflictes en l'àmbit familiar i per professionals experts en el camp de la família i 
la docència. Aquest fet garanteix una formació actualitzada i pràctica que pretén oferir els coneixements i eines 
necessàries per gestionar conflictes familiars. 
 
El postgrau està integrat per quatre blocs formatius que també s'ofereixen en obert en forma d'espais 
d'actualització, ampliació o reciclatge. Aquesta informació i altres van ser explicades en la sessió informativa del 
31 de gener per  Eva Noguera, i Neu Pons, Directora de les Seus de Barcelona i Granollers (UVIC-UCC) qui van 
reiterar la importància de la professionalitat i la qualitat dels mediadors, així com fa palès l’adaptabilitat del mateix 
en diferents perfils. 
 

 
 

6.4 MÀSTER EN EMERGÈNCENCIES PSICOSOCIALS I HUMANITÀRIES 
Davant de situacions tràgiques com ara catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats i inundacions, que 
generen un alt nivell de patiment per a les persones implicades, és vital que l’equip de professionals que fan 
intervenció psicosocial estiguin altament preparats i qualificats. 
 

Per aquest motiu, el Col·legi Oficial de Treball Social i la Universitat de Vic (UViC) han creat el Màster d’Atenció 
en Emergències Psicosocials i Humanitàries. Un Màster que té com a principals objectius preparar als 
professionals per a la intervenció psicosocial en qualsevol emergència o catàstrofe. 
 

El màster, coordinat per Montserrat Mas, responsable tècnica del projecte d'Emergències del Col·legi, és de 
modalitat presencial a Barcelona. 
 
Va finalitzar al juny de 2017. 
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6.5. CICLE D’ACCIONS FORMATIVES PER LA RECERCA DE FEINA 
Hem programat accions formatives de Recerca de Feina per donar suport als col·legiats i col·legiades que es trobin 
en situació d’atur. L’objectiu és donar les eines que puguin ajudar en aquest procés d’empoderament personal  i 
professional que comporta la incorporació al món laboral o el canvi de lloc de treball. 
 

Aquestes activitats estan adreçades a la col·legiatura i precol·legiatura i són gratuïtes. En total s’han realitzat 5 
tallers, repartits entre la Seu Central i les delegacions, i s’ha comptat amb 50 alumnes.  
 

6.6. BORSA DE TREBALL 
 

6.6.1. Ofertes laborals 
L’any 2017 s’han gestionat un total de 756 ofertes laborals, 70 més que l’any passat. 
 
Principalment s’han rebut ofertes procedents del sector privat, seguides de les ofertes del sector públic i, 
finalment, en una proporció inferior, s’han rebut ofertes públiques gestionades, com en anys anteriors. 
 
La distribució dels llocs de treball demandats ha estat la següent: 
 
 

     
 
  

6.6.2. Àmbits d’intervenció 
Els àmbits d’intervenció per als quals hem rebut major demanda de personal han estat d’atenció primària, gent 
gran i infància i adolescència.  
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6.6.3. Distribució territorial  
Prenent com a base la distribució geogràfica per delegacions, en la distribució territorial de les ofertes laborals 
destaca la seu central de Barcelona, on es concentra la major part d’ofertes laborals rebudes, amb un total de 
555. A continuació trobem Girona amb un total de 58 ofertes, i segueixen de manera progressiva Lleida (57),  
Tarragona (32), Manresa-Catalunya Central (32) i Terres de l’Ebre (12)  

 
  
      
6.6.4. Tipus de contractes 
Els tipus de contracte ofertats per les entitats han estat els següents:  
 

 
 
6.6.5. Servei d’Orientació Laboral 
A part de la gestió de les ofertes laborals, també es dóna assessorament laboral a través del Servei d’orientació 
laboral. Durant aquest any un total de 28 col·legiats/des han utilitzat aquesta orientació.   

 
 
6.7. COMISSIONS 
Aquest 2017 el Col·legi ha tingut en funcionament 12 Comissions, totes elles fonamentals en la tasca del Col·legi. 
A continuació es descriu l’activitat de cada comissió: 
 

DEPENDÈNCIA i DisCapacitat Actuacions realitzades 
Referent: Montse Pérez i Encarna Torres 
Nombre de membres: 15 
Donar suport i assessorament als 
col·legiats/des en temes relacionats amb la 
implantació de la LAPAD, essent alhora 
altaveu del Col·legi en aquest àmbit.  

Carta dirigida a la Direcció General de Protecció Social relacionada amb el 
procediment de prescripció en centres residencials/ Article "Discurs i realitat en 
l'àmbit de la dependència: Què s'amaga darrera dels pressupostos? Publicat al 
Social.cat el 24 de març./ Representació del Col·legi al Comitè Organitzador de les 
Jornades interdisciplinaris catalanes de Residència de gent gran/ Representació del 
col·legi al Grup de Treball d'envelliment del Consell Municipal de Benestar social de 
l'Ajuntament de Barcelona/ Elaboració d'un tríptic informatiu per la Fundació Pasqual 
Maragall/ S'han atès 30 consultes fetes per professionals. /Inici de la planificació 
d'una Jornada dirigida als 10 desè aniversari de la LAPAD. 

Dependència i DISCAPACITAT Actuacions realitzades 
Referent: Isabel Macarulla 
Nombre de membres: 18 

Traspàs d’informació i seguiment sobre el desenvolupament de la “Llei de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de Dependència”/ 
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Comissió que ens reunim per intercanviar 
coneixements i informacions de recursos i 
debatre temes d'interès comú del col·lectiu. 
Elaborar documents i treballs relacionats 
amb continguts propis de la nostra professió. 
Així com defensar i reivindicar els drets de les 
persones amb discapacitat. 

Accions per modificar l'Ordre 130/2014, de 22 d'abril,  per la qual s'estableixen els 
criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les 
prestacions de serveis no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a 
l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de Serveis Socials, i la 
participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes/Fer el 
seguiment de l'Ordre TSF 306/2016, de 7 de novembre, de modificació de l'Ordre 
BSF 130/2014, del 22 d'abril/ Atendre i orientar diverses consultes sobre la 
discapacitat de companys/es treballadors/es socials, que ens han derivat des del 
Col·legi Oficial de Treball Social/ Fer el seguiment de la implementació de la Renda 
Garantia de Ciutadania (RGC)/ Assistir a la Sessió Tècnica sobre “Aprofundim en la 
implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)”, organitzada per la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a la Casa del Mar/ Vàrem preparar 
el contingut de la intervenció en la xerrada sobre “present i futur de les pensions”, 
organitzada per l’ACASS, a la Casa del Mar/ Participació en el cafè- tertúlia 
organitzada per la Comissió de relacions internacionals amb una treballadora 
social d'Argentina,  Mara Mattioni/ Realitzar aportacions als documents del grup de 
treball del IMSERSO referent a la revisió del Barem de discapacitat/ Participació una 
reunió de treball per fer aportacions a l’Estudi: “La Responsabilitat del Tercer Sector 
i l’Economia Social en l’impuls de l’atenció integrada social i sanitària”/ Assistir a les 
reunions de Junta del Col·legi, com a membres amb veu; però sense vot. 
 

Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Judit Rodríguez 
Nombre de membres: 16 
Creada l’any 2012 amb la voluntat de ser un 
agent actiu de l’atenció psicosocial a l’entorn 
de les emergències socials i/o catàstrofes a 
Catalunya. Tot i estar formada per 16 
persones, coordina un equip d’intervenció 
format per 103 treballadors i treballadores 
socials col·legiats que, de manera voluntària, 
estan a disposició d’intervenir en cas de ser 
activats. La col·laboració amb la Generalitat 
es basa en un conveni amb la Direcció 
General de Protecció Civil.  
La comissió s’ha reunit en 9 ocasions al llarg 
de l’any. Els equips d’intervenció desplegats 
en cinc zones: Barcelona, Catalunya Central, 
Lleida, Tarragona/Terres de l’Ebre i Girona, 
programen les seves reunions de forma 
autònoma d’acord amb els seus objectius i les 
tasques a desenvolupar. En total s’han 
realitzat 3 reunions a Barcelona, 8 a Lleida, 6 
a Girona, 5 a Catalunya Central i 5 a 
Tarragona/Terres de l’Ebre.  
 

Consolidació dels equips territorials d'intervenció: reunions periòdiques, intercanvi 
d'informació, establiment de procediments de funcionament i coordinació,  etc/ 
Assignació de referents dels equips territorials a un o dos membres dels propi 
territoris. Membres, que ara també formen part de la comissió d'emergències/ 
Revisió i modificació dels protocols: activació, intervenció i tancament/ Disseny de 
diferents eines de recollida de dades per millorar l'atenció a les emergències/ 
Organització i realització de la III Jornada d'emergències "I TÚ, COM ET CUIDES?", el 
21 de gener de 2017/ Participació al " Taller de Lideratge Comunicatiu i Comunicació 
Eficaç en la Gestió de les Emergències" organitzada per l'Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya el 24 d'abril de 2017 a Platja d'Aro/ Participació al 
simulacre d’accident aeri a l’aeroport de Girona del 3 de maig de 2017 organitzat per 
la Direcció de Protecció Civil de la Generalitat/ Reunió amb referents de la Mutua 
Asepeyo per valorar una possible col·laboració entre les dues entitats al març i al 
setembre de 2017/ Reunió amb el referent del Consorci Sanitari de Barcelona per 
valorar una possible col·laboració entre les dues entitats al maig i al setembre de 
2017/ Reunió amb el Director i el Subdirector Generals de Protecció civil al setembre 
de 2017/ Visita de recursos: 1 al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT) de Barcelona, 1 al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de 
Reus i 1 a l' Institut de Medicina Legal i forense (IMELEC)/ Formació “Atenció social en 
emergències” a les universitats de Barcelona i Girona. A més, formació als equips de 
Protecció civil/ Formació als equips territorials per part de membres de la comissió:  
“Accidents laborals a les emergències” a càrrec de la Lourdes Belda, i “L'Himalaia 
emocional" a càrrec de l'Artur Roman/ Formació i orientació per crear un equip de 
treballadors socials en emergències  l'Associació de treballadores socials d'Andorra al 
març de 2017/ Formació i orientació per crear un equip de treballadors socials en 
emergències al Col·legi Oficial de treball social de Balears al maig de 2017/ Formació 
i orientació per crear un equip de treballadors socials en emergències al Col·legi 
Oficial de treball social de Cantabria al novembre de 2017 

Infància i Família Actuacions realitzades 
Referent: David Nadal (primer semestre) i 
Mati González (segon semestre) 
Nombre de membres: 8 
Fer visible el rol de professional del treball 
social en infància i família; contribuir a la 
difusió de les situacions que afecten a la 
infància, especialment aquella que és més 
vulnerable, tot oferint elements per generar 
opinió i per millorar la seva situació, així com 
oferir al col·lectiu professional espais 
d’intercanvi d’experiències en aquest àmbit.  
 
 
  

Participació a diferents espais i comissions/ Estudi de victimització secundària en la 
infància a Catalunya/ Taula Nacional de la Infància/ Grup de Treball d'Igualtat  
d'Oportunitats en la Infància del Consell Municipal de Benestar de l'ajuntament de 
Barcelona/ Resposta a les consultes realitzades pel Col·legi i les actuacions 
sol·licitades (informacions a col·legials, informes, opinió,...)/ III Jornada d'Infància i 
Família 
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Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Mª Roser Caba 
Nombre de membres: 8 
Dirigim i gestionem el SIM del 
Col·legi.  Actualment estem treballant la 
proposta de recolzament de la figura de 
Coordinador de parentalitat. Representació 
del Col·legi des de la mediació diferents foros  
 

11 reunions mensuals de la comissió / Reunió de representació de la comissió 
juntament amb la degana Nuria Carrera al centre de mediació/ Reunió de 
representació de la comissió del Col·legi al Comitè Assessor de Mediació/ Sis reunions 
de representació de la Comissió a les reunions de la Junta Ampliada del Col·legi/ 
Representació Formació comunicació corporativa CDTS De Catalunya. Equip de "Veus 
del TSCAT Xavier Vidal, periodista imatge corporativa/ Representació a la Sessió de 
traspàs de junta amb representació de tots els grups del Col·legi/ Representació 
Col·legi al comitè  coordinador de les jornades de l’ICE de Mediació: una reunió, més 
una formació. Representació del Col·legi a àmbits específics de Mediació dins del 
Centre de Mediació del Dret Privat/ Reunions de treball Preparació tríptic SIM. Servei 
d'informació mediadora: realització de   3 SIMs dels quals 2 han finalitzat amb 2 
processo complerts de mediació amb acords/ Reunions difusions del SIM en diferents 
serveis socials/ Reunions per preparar formacions, lectures i documentació, 
pel  disseny de formació de la figura del "COPA" Coordinador parentalitat/ Reunions 
subcomissió unificacions de criteris  dintre de la comissió de COPA/ Reunió de la 
degana Conchita Peña amb els membres de la comissió/ Organització i presentació de 
la conferència ‘Mediación familiar intrajudicial. La participacion de los hijos en 
situación de alta litigiosidad’ per Liliana Zanuso.  

Migracions i Interculturalitat  Actuacions realitzades 
Referent: Lucia Guerrero 
Nombre de membres: 4 
Consolidar la comissió com un espai de 
suport i de trobada, d’intercanvi 
d’experiències de debat i reflexió entorn a 
l’àmbit de les migracions i el refugi, per a les 
professionals que treballen directament, com 
les que estiguin interessades en participar. A 
la vegada que reivindiquem i defensem els 
drets humans i la dignificació de les persones 
migrants i refugiades fent xarxes amb 
diferents plataformes i entitats. 

Participació i coordinació amb  Ajuntament BCN. Departament Drets i Ciutadania: 
Participació en el Consell d’Immigració de la Ciutat, en l’espai Ciutat Refugi,  preparar 
la programació per la formació 2018, formar part del grup de treball sobre La 
Islamofobia/ Participació en diferents plataformes en defensa dels drets de les 
persones  refugiades i adhesions als Manifests  de Ciutats Refugi de l’Ajuntament de 
BCN, Plataforma Vot X per a Tothom, Pel Dret al Vot de Persones Estrangeres,  Casa 
Nostra Casa Vostra Volem Acollir -participació en la manifestació a  BCN febrer 2017 
/ Participació en  el Comitè Organitzador del 6é Congres de Salut Mental Migracions, 
Exili i Refugi: Drets Humans i Salut Mental (juny 2017) i en el grup de treball  Atenció 
Integral  des de la Salut Mental  i Moderant taules Debat/ Treball Inter  per  avaluar 
la trajectòria  que ha portat la comissió per donar-li un impuls mes tranversal/  
Participació en el Plenari de la Comissió de Serveis Socials Bàsics.  

Relacions Internacionals Actuacions realitzades 
Referent: Juan M. Rivera 
Nombre de membres: 5 
Donar resposta i eines als col·legiats/des 
sobre les relacions que es puguin establir 
amb els diferents països, principalment de la 
Unió Europea. A més, està a disposició 
d’interessos que puguin tenir altres 
comissions i fer recerca a nivell internacional.  

Seguiment contacte amb AIFRIS i METS/ Captació d’ofertes laborals a l’estranger per 
penjar a la pàgina web/ Resposta a consultes rebudes de diferents col·legiades per fer 
estades o bé tenir coneixement de contactes a l’estranger. 

Salut  Actuacions realitzades 
Referent: Melinda Jiménez 
Nombre de membres: 18 
Amb una Comissió de Salut renovada i amb 
molta força, treballen tots els aspectes que 
tenen a veure amb aquest àmbit de treball 
específic. Contribueixen a la nostra professió 
des de la perspectiva de salut però sense 
oblidar les diferències dintre d'aquest àmbit 
(salut mental, primària, hospitalització, 
sociosanitari...).  

Acte de Presentació del llibre: “Prácticas del Trabajo social Clínico”/ Participació en el 
grup de discussió per al Dictamen de l’Estat dels Serveis Socials elaborat pel Col•legi 
de Treball Social per a la Diputació de Barcelona/ Participació a les Reunions de Junta 
de Govern del Col·legi de Treball social/ Presentació de la primera de les cinc  
formacions en  Dependència realitzada en col·laboració amb el Departament  de 
Treball, Afers socials i Famílies/ Reunió amb la Nova Degana del Col·legi de Treball 
Social: Conxita Peña/ Reunió amb la Vice-Degana del Col.legi: Marga García. 

Serveis Socials Bàsics Actuacions realitzades 
Referent: Mercè Civit 
Nombre de membres: 27 
Té l’encàrrec de reflexionar, analitzar i 
debatre sobre els Serveis Socials Bàsics, així 
com d’emetre recomanacions al respecte, 
sempre des del punt de vista del professional 
del treball social. Un dels objectius és l’anàlisi 
i denúncia de les retallades en l’àmbit social, 
que afecten les persones i les famílies ateses 
al SSB, així com indirectament, els 
professionals que hi treballen.  

Jornada de treball amb professionals dels diversos territoris de Catalunya per 
l'elaboració d'un dictamen sobre la situació de l'habitatge i el paper del treballador 
social/ Publicació del dictamen/ Realització des jornades obertes per la presentació 
del dictamen i establir aliances amb altres agents que intervenen en el tema de 
l'habitatge/ Participació activa amb el grup promotor de la RGC i participació en les 
mobilitzacions i en la negociació amb la Generalitat fins haver aconseguit aquest nou 
dret social/ Participació en l'elaboració del dictamen sobre els SSB  encarregat per la 
Diputació de Barcelona i organització d'un taller de la Comissió per fer propostes/ 
Participació de la Comissió en la preparació del III Congrés de Serveis Socials Bàsics a 
partir de la seva comissionada, qui és membre de la Comissió i participació al comitè 
organitzador/ Participació a les taules d'habitatge de la Generalitat i de l'Ajuntament 
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de Barcelona/ Participació a taules de treball sobre pobresa energètica de la 
Generalitat, tant del departament de serveis socials com de l'Agència Catalana de 
consum/ Participació en la plataforma Pobresa Zero/  Participació en el desplegament 
normatiu del model de SSB de la Generalitat/ Col·laboració amb Les Veus del TSCAT 
amb intervencions radiofòniques, articles al social.cat i altres mitjans escrits. 

Solidaritat i Cooperació amb el Tercer 
Món 

Actuacions realitzades 

Referent: David Rodríguez 
Nombre de membres: 9 
El Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya destina l’1% del seu pressupost 
anual a projectes de cooperació al 
desenvolupament. La partida s’instaura l’any 
1992 en una Assemblea Ordinària i 
posteriorment, a la tardor de 1994, el Col·legi 
participà activament en les mobilitzacions 
per destinar el 0’7% dels pressupostos 
generals de l’Estat a aquest concepte. Al llarg 
dels anys, la partida s’amplia fins arribar l’1% 
actual. 
La gestió i el seguiment d’aquesta iniciativa 
recau en la Comissió de Solidaritat i 
Cooperació amb el Tercer Món del Col·legi, 
que és qui prepara la convocatòria pública, 
valora els projectes presentats i fa una 
proposta de selecció a la Junta de Govern. La 
comissió també participa a actes vinculats al 
món de la cooperació internacional i 
reflexiona sobre la intervenció social en 
l'àmbit de la cooperació i sensibilització. 

Acte d'entrega dels projectes de cooperació al desenvolupament als quals se'ls atorga 
l'ajut. (cal tenir en compte, que aquest any la convocatòria es va ajornar per manca 
de projectes, tot i que en la nova data de presentació de projectes, desembre 2017, 
el nombre d'aquests va arribar fins els 11)/ Revisió i actualització de les bases de la 
convocatòria vigent/ Representació de la Intercol·legial (en representació de la 
Degana) al Consell Nacional de Cooperació/ Suport i atenció a treballadores i 
treballadors socials que s'adrecen al Col.legi per qüestions relacionades amb la 
Cooperació internacional/ Representació del Col·legi als actes interreligiosos que es 
van fer en motiu dels atemptats de l'estiu a Barcelona i Cambrils/ Disseny d’un nou 
model de seguiment dels projectes seleccionats, per tal de vincular una mica més a 
les entitats seleccionades/ Reflexió crítica sobre la necessitat de difondre la nostra 
tasca com comissió entre els precol·legiats i entre la resta de la col·legiatura, per 
aconseguir més membres/ Trobades gastronòmiques de germanor de la comissió 

Supervisió Actuacions realitzades 
Referent: Carmina Puig  
Nombre de membres: 15 
La comissió de supervisió te com a objectius 
principals: la promoció de la supervisió en el 
territori català.  Afavorir la creació de grups 
de treball de reflexió i aprofundiment sobre 
temes de supervisió. Promocionar la 
supervisió entre col·legiats i professionals del 
treball social. Vetllar per la formació i la 
qualitat de l'exercici de supervisora.   

Servei de supervisió per a professionals novells,  Consulta a la col·legiatura sobre la 
supervisió. Encàrrec de recerca: mapeig de l'estat de supervisió a Catalunya a la FURV/ 
S’està treballant en un subgrup de la comissió els resultats de la consulta a la 
col·legiatura. Els resultats del mapeig es preveuen abans de l'estiu del 2018- 

Treball Social Comunitari Actuacions realitzades 
Referent: Bet Bàrbara/Francina Planas 
Nombre de membres: 7 
Vol impulsar i reforçar la pràctica del treball 
social comunitari, en una perspectiva 
transformadora. Reivindiquen aquesta 
pràctica professional a les administracions i 
organitzacions de tots els àmbits.   

Finalitzar el document ‘Treball social comunitari a debat, reflexions i propostes en el 
context actual’, fruit de la sistematització dels continguts de cicles formatius d'anys 
anteriors i amb les aportacions de persones significatives d'altres àmbits i contextos 
professionals/ Jornada amb les demès Comissions del Col·legi per a prioritzar els 
reptes que tenien plantejats i definir línies de treball/ Participació al Primer Congrés 
dels serveis socials bàsics de les Terres de Lleida/ Preparació d’un pla de treball a tres 
anys vista 

Peritatge Social Actuacions realitzades 
Referent: Eva Giralt 
Nombre de membres: 23 
La comissió de Peritatge  es va crear el 23 de 
març de 2017 per professionals implicats  en 
la tasca del treball social com a perit forense. 
La principal finalitat és la promoció i difusió 
del Treball Social Forense, de les seves 
utilitats i possibilitats. Així també, treballem 
per delimitar la nostra actuació vers altres 
professions, participar  activament en les 
dependències judicials i augmentar la 
qualitat d'aquesta activitat professional 
realitzant i oferint formació continuada i/o 
esdeveniments per a la promoció. 

Arrel del grup de treball inicial es va formar la comissió a finals del mes de març/ 
Conveni amb l'Associació de Pèrits de Catalunya/ Elaboració del document marc/ 
Ponència al Congrés Internacional de Peritatge i Proba Pericial/ Publicació de l'article 
El trabajo social forense al llibre "Peritaje y prueba pericial". 
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6.8. GRUPS DE TREBALL 
A la Seu central es registren 12 Grups de Treball. 
 

Centres de Desenvolupament Infantil i 
Precoç (CDIAP) 

Actuacions realitzades 

Referent: Adela Rodríguez 
Nombre de membres: 43 
Grup format per treballadors/es socials de 
CDIAP i estem vinculats com a 
treballadors/es socials concrets de la 
professió en l’àmbit específic de l’atenció 
precoç. Intercanviem experiències de la 
pràctica professional i informacions pròpies 
dels serveis socials i fomentem la participació 
del grup com a ponents i redactors en 
jornades, cursos de formació, revistes 
especialitzades, etc.  

4 reunions de grup/ Pàgina web/ Supervisió/ Document procés d'atenció al CDIAP/ 
Espai online de consulta entre professionals/ Comissió de prestacions i recursos. 

EAIS’s i UFISS Demències Actuacions realitzades 
Referent: Gemma Tomé 
Nombre de membres: 8 
Col·lectiu de treballadors/es socials que 
exerceixen la professió en el context de les 
unitats d’atenció ambulatòria de trastorns de 
conducta i demències. És un espai de 
trobada, reflexió, anàlisi i recerca social en 
relació a l’activitat professional. 

Estudi de Recerca Social del "Diagnòstic social a les unitat de Diagnòstic i Tractament 
de les demències a Catalunya". 

PADES i Complexitat Sociosanitària Actuacions realitzades 
Referent: Sònia Santaliestra 
Nombre de membres: 11 
Espai de trobada i posada en comú de 
diferents aspectes de la realitat laboral, els 
interessos comuns i el treball conjunt de 
temes referents a la formació, estudis, anàlisi 
de casos, organització i participació en 
esdeveniments relacionats amb el món de les 
cures pal·liatives, com ara jornades i 
congressos 

Realització document descriptiu Funcions T.Social PADES 

Recerca TSCAT Actuacions realitzades 
Referent: Judit Castro 
Nombre de membres: 4 
Aquest grup té com a finalitat crear un espai 
de treball on desenvolupar recerques 
relacionades amb la professió i impulsar la 
investigació del treball social i dels seus 
àmbits des del col·legi professional. 

Disseny de la recerca "La Recerca en Treball Social a Catalunya"/ Mapa de 
competències en recerca a partir de l'oferta formativa en els Graus de Treball Social 
de les universitats catalanes. 

Toxicomanies Actuacions realitzades 
Referent: M. Jesús Sotelo 
Nombre de membres: 12 
Grup de professionals del treball social en 
l’àmbit de les addiccions, ja sigui de 
dispositius ambulatoris, residencials com 
serveis de prevenció. Es comparteix un espai 
d’intercanvi d’experiències, debat, 
coordinació, recerca i treball comú que 
contribueix a la millora en l’abordatge de la 
pràctica professional.  

Organització de la jornada "el vostre espai"/ Assistència a la jornada de la 
Coordinadora de CAS Catalunya./ Assistència al Congres internacional de TS i 
participació d’un dels membres d’una comunicació en format pòster/ Participació 
com a representants del Col·legi en les reunions del Consell de l'Ajuntament de 
Barcelona/ Participació en les reunions del grup de treball de la coordinadora de CAS/ 
Participació en la comissió de Targetes Sanitàries./ Participació en les reunions del 
circuit de violència de les corresponents localitats de treball i formadors del programa 
de violència contra la parella en la XAD./ Finalització de la investigació sobre treball 
social i grups en Drogodependències en la que han participat alguns membres del 
grup/ Contacto amb la RTS./ Tutoria d’alumnes de pràctiques de Grau en Treball social 
de la UB i Pere Tarrés./ Col·laboradors com a docents/ S’han realitzat incorporacions 
de nous membres/Actualització dels recursos en addiccions 

Salut Mental Actuacions realitzades 
Referent: Adam Benages 
Nombre de membres: 30 

Visita Gerent Fundació Lluis Artigues (Pepa Picas) per part de la “Figura de 
l’Assistent“/ Col·laboració presencial mitjançant una reunió del grup amb el doctorat 
de Josep Cazorla Palomo “El treball social com a facilitador de processos de 
capacitació en salut mental en Catalunya”. Universitat de Barcelona/ Presentació de 



MEMÒRIA 2017  

 

51 
 

El grup ha estat un referent a tot el col·lectiu 
de treballadores i treballadors socials des de 
fa més de 30 anys. És un grup obert de 
professionals en actiu de l’àmbit de la salut 
mental on s’estableix un espai de reflexió, 
treball i d’intercanvi d’experiències. Es 
treballa conjuntament aspectes teòrics i 
conceptuals amb l’elaboració de 
documentació especifica i presencia en 
jornades i congressos. Es realitza un 
intercanvi d’informació sobre recursos 
socials i específics. També treballen en la 
detecció de necessitats i presentació de 
propostes de millora a les institucions 
publiques. 

Dossier de Treball I “Intervencions de Treball Social en Salut Mental” a Barcelona i 
Girona/ Visita presencial de dos professionals del Treball Social de Sants-Montjuïc per 
compartir situacions respecte a les dinàmiques de les Comissions Territorials. Punts 
forts i punts febles/ Visita de Cristina Paez per compartir experiències amb el grup i 
presentar el seu del llibre “Ales de Paper”. Elaboració de diversos documents per 
informar i posar en relleu al Col·legi de situacions que no afavoreixen a les persones 
que pateixen algun trastorn mental. 

Treball Social Grupal Actuacions realitzades 
Referent: Dolors Álvarez 
Nombre de membres: 7 
Es va crear a continuïtat dels Tallers de 
formació de Gestió de Grups de Suport en 
Treball Social que es van organitzar l’any 
2012.  
Es vol potenciar un espai de trobada entre 
tots els interessats/des en treball social 
grupal i d’aquells que hagin participat en les 
diferents formacions del TSCAT. 
Acompanyar, donar suport i supervisar els 
grups que volen iniciar-se o que ja porten a 
terme els membres del grup.  

Supervisió dels grups de suport portats pels membres del grup de treball/ Elaboració 
d'una enquesta que permeti conèixer l'ús d'aquesta eina entre els professionals, així 
com detectar necessitats en relació al seu ús.   

Territorial Alt Penedès Actuacions realitzades 
Referent: Sandra Serra i Pilar Felices 
Nombre de membres: 8 
Format per treballadores socials i 
treballadors socials  de l’ Alt Penedès  amb 
l’objectiu de  Fomentar el suport , l’intercanvi 
i les relacions entre tots els treballadors 
socials de la zona i dels diferents recursos  i 
poder facilitar , compartir i tractar  temes de 
interès  per a la professió i poder  incrementar 
el treball en xarxa.  

Les reunions d'aquest any han estat destinades a preparar les jornades tècniques del 
dia internacional del treball social/ Treball en xarxa i intervisió de casos/ Visita CRAE 
Alt Penedès/ Jornades tècniques dia internacional del treball social 

Territorial Sabadell Actuacions realitzades 
Referent: Trinidad González 
Nombre de membres: 8 
Espai de trobada pels treballadors socials de 
diferents entitats i àmbits d’intervenció per 
tractar temes d’interès comú, treballar en 
xarxa, oferir-nos suport i reflexionar de forma 
conjunta.  

Jornada interna sobre el tema de la llei de dependència. 

Territorial Sant Boi de Llobregat Actuacions realitzades 
Referent: Antonio Campoy 
Nombre de membres: 4 
Grup format per treballador/es socials que 
exerceixen les seves tasques professionals 
dins del territori de Sant Boi de Llobregat amb 
uns interessos comuns. Els objectius d’aquest 
grup són els de facilitar coneixements de 
nous recursos, serveis, prestacions, formació 
i fomentar el treball en xarxa.  

Han mantingut la seva activitat habitual. 

Territorial Terrassa Actuacions realitzades 
Referent:  
Nombre de membres: 12 
Espai d’intercanvi professional obert a tots 
els diplomats en treball social de la ciutat, 
estiguin o no en actiu. Aquest espai enriqueix 

Monogràfic Dependències/ Col3laboració amb el grup de Drets Humans del Col·legi 
d'Advocats de Terrassa/ Reunió a la Renda Garantida amb la presència de Montse 
Rosaura/ Reunió amb professionals del Servei d'Habitatge i de Serveis Socials. 
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la nostra mirada professional a través de la 
reflexió i debat de molts aspectes vinculats a 
la nostra pràctica assistencial.  

 

6.9 SEMINARI PERMANENT D’HISTÒRIA  

El Seminari Permanent d’Història del Col·legi, del qual Glòria Rubiol i Montserrat Feu en són les coordinadores, 
està format per més de 30 persones i té com a objectiu conservar la memòria històrica del Treball Social a 
Catalunya, tot impulsant-ne la recerca i les publicacions. 

Durant 2017 hi ha hagut tres reunions generals i han estat treballant en els projectes següents: 
 

 Treball Social Comunitari. Centrat en el període 1960-1980. Coordinen el projecte Teresa Casanovas, 
Montserrat Plans i Rosa Romeu amb la participació d’altres professionals. 

 Treball Social  a les empreses.  Coordinant per Amparo Porcel i Conxa Català. 
 Formació i Escoles de Treball Social. Coordinadora Carme Fernández. Hi participen Jose Fernández, 

Montserrat Feu i Teresa Rossell, amb la col·laboració de Teresa Crespo, M. Lluïsa Marrugat (Escola de 
l’ICESB) i Cristina Rimbau (Escola de Visitadores). 

 Treball Social Penitenciari. El projecte es va iniciar amb la recollida i la redacció de documentació per part 
de M. Teresa Massons i la realització d’una entrevista de Teresa Casanovas a Montserrat Aguilar, que amb 
Llúcia Prats, van protagonitzar una experiència inicial de TS a presons a la Model de Barcelona. 

 Inicis del Treball social i els serveis socials als municipis de la comarca del Bages. Projecte coordinat per 
Montserrat Bozzo. Es pensa continuar a altres comarques de la Catalunya Central.  

Tanmateix, n’han iniciat de nous:  
 Arxiu fotogràfic. Constitució de l’arxiu a fi que ajudi a documentar la història del Treball Social a Catalunya 

i per a que sigui un fons gràfic per a properes publicacions o exposicions històriques.  
Coordinadora: Montse Sintas. 

 Biografies breus. Recollir les biografies de professionals que hagin estat pioners/es en el treball social. 
Coordinadora: Pilar Porcel 

 Inicis del treball social a hospitals de Catalunya. Recull dels inicis del treball social a diversos hospitals de 
Catalunya. Coordinadora: Glòria Rubiol 

 
6.10 REVISTA DE TREBALL SOCIAL (RTS) 
6.10.1. La Revista 
La Revista de Treball Social (RTS) treballa per mantenir una revista de qualitat i que proporcioni fonaments teòrics 
per al desenvolupament de la professió, però que també doni valor a les experiències pràctiques de les 
treballadores i els treballadors socials i a la reflexió sobre la nostra intervenció en el context actual. En definitiva, 
una revista que esdevingui una eina útil i un referent per als professionals i per al món acadèmic i que es troba en 
format paper i digital al web del Col·legi, sent així, accessible a tothom. 
 

 
 
6.10.2. L’equip de redacció 
L’equip de la revista està format per: Rosa M. Ferrer i Valls, directora, Pepita Vergara Beltrán, sotsdirectora, 
Carlos Alarcón Zwirnmann, Teresa Aragonès i Viñes, Rosa M. Carrasco Coria, Rosa Garriga Blasco i Josep M. 
Mesquida González. 
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D’altra banda, també compta amb un Comitè Assessor, que està format per: Montserrat Bacardit i Busquet, Laura 
Caravaca Morilla, Teresa Crespo i Julià, Montserrat Cusó Torelló, Jose Fernández Barrera, Carmen Fernández Ges, 
Jose A. Langarita Adiego, Montserrat Mestres Anglà, Xavier Pelegrí Viaña, Carmina Puig Cruells, Cristina Rimbau 
Andreu, Pepita Rodríguez Molinet, Antoni Vilà Mancebo, Cristina Villalba Quesada i Teresa Zamanillo Peral. 
 

6.10.3. Estructura de cada número  
La revista està organitzada amb les següents seccions: ‘A fons’, ‘Altres temes d’interès’, ‘Miscel·lània’ i ‘Prestatge 
de llibres’. 
 

A fons: Incorpora articles monogràfics que aborden en profunditat l’eix temàtic seleccionat per a cada número. 
En aquesta secció podem trobar articles de contingut teòric, metodològic i experiències pràctiques del treball 
social. 
 

Altres temes d’interès: Articles, majoritàriament presentats a iniciativa dels propis autors, seleccionats pel seu 
interès en relació a la temàtica tractada, que aborden qüestions d’actualitat o desenvolupin recerques en l’àmbit 
social. 
 

Miscel·lània: Entrevistes, reflexions de les col·legiades i col·legiats, narracions lliures i altres tipus d'aportacions 
d’interès social. 
 

Prestatge de llibres: Comentaris, ressenyes o crítiques de llibres vinculats al món social. 
 
 

6.10.4. Les revistes de l’any 2017 
Aquest any 2017 s’han publicat els números 209, 210 i 211. A partir del número 210 els articles es publiquen en 
la llengua original, català o castellà, en l’edició en paper. Els temes tractats a la secció ‘A fons’ han estat els 
següents: 
 

Núm. 209: Habitatge: un debat necessari  
 Número d’articulistes: 19 
 Número de visites totals al web: 1.904 (CAT) i 504 (CAST) a 8 de febrer 2018 
 Total pàgines vistes al web : 22.432 (CAT) i 4.535 (CAST) a 8 de febrer 2018 

 
Núm. 210: La mort, una qüestió de vida. Fent treball social 

 Número d’articulistes: 20 
 Número de visites totals al web: 2.442 (CAT) i 1.037 (CAST) a 8 de febrer 2018 
 Total pàgines vistes al web: 29.030 (CAT) i 14.142 (CAST) a 8 de febrer 2018 

  

Núm. 211: Pensant el diagnòstic social. En homenatge a Mary E. Richmond 
 Número d’articulistes: 20 
 Número de visites totals al web: 889 (CAT) i 472 (CAST) a 8 de febrer 2018 
 Total pàgines vistes al web: 18.781 (CAT) i 3.286 (CAST) a 8 de febrer 2018 

 

6.10.5 Articles publicats en anglès 
El 2017 es va decidir traduir a l’anglès un article de la secció ‘A fons’ de cada número per a la seva publicació al 
web del Col·legi. A continuació es detallen els tres articles traduïts durant l’any 2017. 
 

 208*: Yes, we fuck!, d’Antonio Centeno 

 209: Housing, d’Alba Pirla, Alícia Figueres i Laura Haro 

 210: The attention of end-of-life conditions from a social work perpective, d’Anna Novellas 

 211**: Against Diagnosis. About the teachings of Paul Feyerabend, de Miren Ariño 

*Article publicat a l’edició en paper el 2016. **Article previst per publicar al web a inicis de 2018. 
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6.10.6 Pòsters de fi de Grau 
Seguint amb la col·laboració amb les universitats catalanes que ofereixen estudis de treball social, publiquem un 
pòster del treball de fi de Grau que cada universitat selecciona entre els presentats de cada promoció o curs 
acadèmic. En el núm. 209 van ser publicats els següents treballs: 
 

 Acció Social als Centres Educatius, d’Ariadna Gomà Bergadà (Universitat de Lleida) 
 TFG i aprenentatge servei al pla local d’inclusió i cohesió social de la ciutat de Tarragona, de 

Llorenç Viña i Elena de los Heros (Universitat Rovira i Virgili) 

6.10.7 Reunions 
 Reunions presencials de l’equip de redacció: 20 
 Reunió de l’equip de redacció amb el Comitè Assessor (8 febrer de 2017). 

 

6.10.8 Presència a les xarxes 
 Difusió de cada nou número de la RTS que es publica a Facebook i Twitter 
 Difusió dels articles de la secció ‘A Fons’ a Facebook i Twitter 
 Aparicions en el ‘Fem visible’ 
 Aparicions en ‘Al dia TSCAT’ 

 

 

6.11. PUBLICACIONS  
Les publicacions, els monogràfics i els dossiers de treball continuem amb el mateix estil gràfic encetat el 2016 que 
tenia l’objectiu d’unificar-los sota un mateix disseny, en els quals els colors corporatius són els dominants.  
Montserrat Bacardit, Cristina Riumbau i Pepita Rodríguez són les assessores de les publicacions no periòdiques 
del Col·legi Oficial del Treball Social. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

6.11.1. Intervenció comunitària i rol dels Professionals als serveis socials a 
Barcelona (Catalunya) i Mont-real (Quebec): una anàlisi comparada 
Aquesta publicació és el resultat de comparar les intervencions comunitàries que 
es duen a terme en dos centres de serveis socials d’aquests països, amb especial 
interès a conèixer el rol dels professionals que desenvolupen aquestes 
intervencions. Aquesta recerca, guanyadora de la VIII Convocatòria del Premi 
Dolors Arteman i escrita per Marta Ballester Frago posa en valor la importància 
del treball comunitari als serveis socials bàsics, que més enllà de la ciutat de 
Barcelona han quedat tots ells en un segon pla. Cada dia són més les desigualtats 
socials creixents, i per aquest motiu, és necessari un estudi curós i determinant de 

les mateixes que donin pas a noves accions i estratègies per combatre-les. 
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6.12. CONSELL DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 
6.12.1. Membres del Consell 
Per aquest exercici, la presidència ha estat compartida en tant que Conchita Peña va cursar la seva dimissió per 
presentar-se com a degana del Col·legi. Des del maig aquesta ha estat assumida per Elisa Abellán i la secretària 
Blanca Perisé. La resta de membres han estat: Rosa Mª Fernández (finalitzat el mandat al novembre), Maria José 
Moure, Marta Sanagustí (finalitzat el mandat al novembre) i Maite Sullà (finalitzat el mandat a l’estiu). Dos 
d'aquests membres, Blanca Perisé i Elisa Abellán, també  formen part dels comitès d'ètica assistencial (CEA) de les 
seves organitzacions.  

A l’octubre s’obre el període públic per cobrir tres places vacants del Consell i es rebren dues candidatures. El 15 
de novembre es reuneix la Comissió de valoració de candidatures per tal d’avaluar els candidats/tes al Consell i 
s’emplaça com a proposta a la Junta a Josefa Fernández, qui ostentarà el càrrec de forma efectiva el 2018. 

Durant l'any 2017 el CDP no ha pogut mantenir l'estabilitat dels seus 7 membres cosa que ha suposat un 
entrebanc important en tant que a l’últim trimestre han quedat 4 membres en exercici de mandat que han 
comptat amb el suport de Rosa Maria Fernández. 

Malgrat aquesta situació i la difícil assumpció d’acords segons s’estableix als estatus, el Consell ha intentat 
mantenir la seva dinàmica de deliberació ètica estable i profitosa gràcies a que s’ha establert un canal de 
comunicació molt eficaç i eficient i s’ha continuat apostant per apropar l’interès del Consell a la resta del territori 
 

6.12.2. Reunions 
El CDP ha dut a terme durant l'any 2017 10 reunions ordinàries presencials.. 

També s’ha hagut de canviar el dia fixat de les reunions per tal de facilitar l’assistència d’alguns membres per 
incompatibilitat amb altes responsabilitats personals passant a realitzar-se els tercers dimecres de mes. L’horari 
ha estat de 17 a 19.00h 

6.11.3 Dictamen ‘Els serveis Socials Bàscis a la provincia de Barcelona’ 
Sorgit com un encàrrec de la Diputació de Barcelona que va rebre la Junta anterior 
del Col·legi, encapçalada per Núria Carrera, es tracta d’una aproximació diagnòstica a 
la situació actual dels Serveis Socials Bàsics (SSB) a la província de Barcelona des de la 
mirada del treball social. Ha estat dut a terme per Mercè Ginesta com a coordinadora, 
Mercè Civit, Juanma Rivera i Arantza Rodríguez 
 

 

6.11.2 Dictamen ‘Habitatge i Treball Social’ 
És el resultat de la jornada de treball el dia 22 de febrer de 2017 que va comptar 
amb participació de la Comissió de Serveis Socials Bàsics dels TSCAT així com 
d’altres serveis socials especialitzats- La sessió de treball es va organitzar amb 
l’objectiu d’elaborar un mapa de la situació actual en relació amb tres punts:  
1 La figura del treballador social en matèria d’habitatge: abordatge des dels serveis 
socials bàsics del temes relacionats amb habitatge, organització.  
2 Abordatge dels desnonaments: circuits, recursos, encàrrec de les institucions. 
Posicionament dels treballadors socials en el moment del llançament.  
3 Posicionament dels treballadors socials en l’ocupació d’habitatges: circuits, 
recursos i encàrrec que ens trobem. 
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Tanmateix, entre reunions s’ha continuat treballant de manera virtual per avançar de cara a les consultes i fer més 
operatives les reunions. 

6.12.3. Objectius del 2017 
 

 Mantenir el nivell d’activitat en quant les consultes 
L’any anterior van haver-hi 5 consultes i aquest any 8, per la qual cosa l’increment és significatiu. 

 Realitzar article per tal de divulgar l’activitat del Consell 
No es realitza per manca de temps però es presenta un pòster en el Congrés Internacional de TS 

 Participar a l’espai de la web del col∙legi destinat al consell recomanat filmografia, bibliografia o fent 
una petita ressenya sobre tema d’actualitat 
 Pendent d’implementar 

 Conèixer l’existència d’altres Consells deontològics en altres col∙legis professionals amb els que 
proposar una jornada sobre ètica professional 
Es participa en una Jornada Tècnica amb el Col·legi de Saragossa on som convidats a presentar el Consell. 
Acut Elisa Abellán 

o Es va fer una convocatòria de trobada amb el Consells de Deontologia dels Col·legis professionals 
de l’Àrea Social de l’Associació Inter col·legial, de la qual vam planificar línies generals de la 
mateixa. La resposta va ser mínima i no va progressar la proposta. Conseqüentment es va 
desconvocar la trobada. 

 Ampliar el fons bibliogràfic del Col∙legi mitjançant la inscripció en alguna revista de contingut ètic 
Durant el transcurs de l’any hem rebut material de contingut ètic a valorar pel Consell  
 
 

6.12.4. Activitats 
Les activitats del CDP durant aquest any han estat les pròpies del Consell que es repeteixen any rere any i d'altres 
determinades pels objectius establerts al període anterior i per l’aparició de noves demandes que reclamen la 
nostra intervenció. 
 
D'aquesta manera podem referir que han estat: 
 
Estudi deliberatiu i resposta a les consultes dels col∙legiats 

S'han rebut un total de 8 consultes. Una d’elles derivada del Consejo General de Trabajo Social 

 

TIPUS DE CONSULTA ÀMBIT RESOLUCIÓ 

Denuncia vers TS SS - violència de 

gènere 

Resposta a la Junta de 

Govern per a 

valoració final 

Queixa d’usuari traslladada a TS Sanitari-residencial Assessorament a TS 

Sol∙licitud d’assessorament per 

donació de diners d’usuari 

Sense sostre Assessorament a TS 

Sol∙licitud del TS d’assessorament Educatiu municipal Resposta a la Junta de 

Govern per a 

valoració final 

Denuncia per part d’un usuari a 

la Junta de Govern por mala 

praxis de TS 

Infància Resposta a la Junta de 

Govern per a 

valoració final 
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Reclamació vers TS per “mal 

tracte” rebut 

Salut Resposta a la Junta de 

Govern per a 

valoració final 

Sol∙licitud d’assessorament per 

part del TS sobre dispensació de 

medicació 

Immigració Assessorament a TS 

Sol∙licitud d’assessorament 

urgent de TS 

Urgències 

hospitalàries 

Orientació i 

assessorament a TS 

 

Com es pot apreciar al quadre adjunt, el volum de consultes durant aquest exercici ha estat important. Aquestes 
han estat tant per part d’usuaris dels serveis com de professionals de l’àmbit de la intervenció social. El Consell ha 
aconseguit resoldre-les en un temps ajustat. cosa que és una gran fita i que valorem de gran valor. A destacar que 
l’àmbit d’actuació ha estat divers i que l’assessorament i orientació ha primat en la majoria de consultes. 

Tanmateix cal esmenar que en el 50% de les consultes fetes per usuaris, es demanava que s’actués des de el Col·legi 
professional prenent mesures de tipus disciplinari. Estudiats i valorats els diferents assumptes, s’ha determinat 
que en aquests casos i després d’esbrinar el contingut de tipus ètic, derivar-les a la Junta de Govern entenent que 
no és de la seva competència. 

Igualment els assumptes consultats eren complexes i posen de manifest com la pressa de decisions per part dels 
equips d’on els treballadors socials formen part, no sempre representen per les parts implicades la millor 
alternativa. Els de contingut ètic estaven relacionats principalment amb l’autonomia de les persones en quant les 
decisions que prenen i les seves conseqüències, l’interès superior del menor, la confidencialitat i el maneig de 
informació sensible en els documents escrits vinculants, el bon tracte i el respecte. 

Degut a aquests motius, valorem que el Consell s’està donant a conèixer en l’àmbit professional i dels ciutadans 
encara que cal seguir insistint en que no som un servei de consultoria urgent ni disciplinari. 

Col∙laboració amb la Universitat de Barcelona 
Hem continuïtat impartint el seminari de dues hores de durada al Grau de Treball Social, a requeriment de la 
responsable de l'assignatura de Treball Social i Salut, la professora M. Serrano del Departament de Treball Social i 
Serveis Socials.  
L'objectiu era presentar els òrgans actuals de participació i contingut ètic de l'àmbit de la intervenció social 
presentant les característiques i funcionament del CEA i del CDP i parlant del Codi d'ètica amb l'exposició de casos 
i situacions reals on l'ètica hi està present. Els docents van ser la Blanca Perisé i Elisa Abellán, al ser els membres 
que realitzen la seva activitat professional en l'àmbit de la salut i que es va decidir en una de les sessions del 
Consell per unanimitat. 
Aquests estudis de la UB es cursen al recinte de Llars Mundet. L'assistència d'alumnes va ser d'unes 40 persones i 
es va portar a terme el 16 de novembre. Ha quedat formalitzada la demanda de continuïtat de dita activitat per 
l’any següent i successius. 
 

Assistència al Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya 

S’ha assistit a una reunió. 

 

Assistència a activitats de formació continuada de contingut ètic tipus congressos i/o jornades específiques 

 II JORNADA DE BIOÈTICA #CONTENCIOZERO. Celebrada a Reus el 28 de setembre de 2017 per part del 
Comitè de Bioètica de l'HU Institut Pere Mata i Villablanca Serveis Assistencials. Hi assisteix Elisa Abellán.  

 XIII Congreso Estatal y Congreso Iberoamericano de Trabajo Social. construyendo comunidades 
sostenibles. Dilemas y retos. Organitzat pel Consejo General del Trabajo Social i el Colegio de Trabajo 
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Social de Badajoz, el Congrés es realitzà a Mérida (Badajoz) del 19 al 22 d’octubre del 2017. Elisa Abellán 
va presentar un pòster sobre el document de Bones Pràctiques del Col·legi. 

 Conferència ’Serveis Socials: qüestió de diners?’ Organitzat per DIXIT i la Generalitat de Catalunya el 31 
de maig a Barcelona. Impartida per F. Fantova. Van assistir Rosa M. Fernández i M. Jose Moure. 

 

6.12.5 Valoració general 
Ha estat un any en que, tot i la falta de membres actius en alguns moments, ha augmentat el nivell d’activitat del 
Consell en relació a les consultes rebudes, gràcies al compromís dels seus membres i a l’esforç voluntari per fer-
ho possible dins de les reunions ordinàries. 
Es valora com a molt positiu el que s’hagi consolidat la col∙laboració amb la UB des del Consell en tant que ens 
permet apropar als alumnes l’activitat del consell i conseqüentment el col·legi professional. Igualment s’ha assumit 
la petició d’inscriure’s a revistes sobre ètica que siguin d’utilitat per l’activitat del CDP, així com establir mitjançant 
un referent fixe del Col·legi, una dinàmica de comunicació en els assumptes del Consell més àgil i resolutiva. 
L'experiència professional i formació ètica continua sent una aposta que els membres del Consell assumeixen des 
del compromís i responsabilitat personal. 
 
 

6.12.6 Objectius per l’any 2018 
 Fomentar la formació ètica dels membres del Consell  
 Visualització de les funcions del Consell 
 Clarificar i millorar el circuit de consultes 
 Implementar les enquestes de satisfacció al mateix temps que s’envia la resposta 
 Fer aportacions a la pàgina web del Col·legi envers a temes de contingut ètic 

 
 

6.13. EQUIP ‘65 
 

 
 

L’objectiu de l’Equip ’65, format per 73 membres és fomentar la relació personal de les treballadores socials 
jubilades, estar al dia dels canvis de la nostra professió i dels mitjans socials i/o recursos que ofereixen les diferents 
entitats governamentals i privades. Enguany, han arribat a la fita dels 25 anys, tot i que la celebració oficial no es 
va dur a terme fins gener de 2018. 
 
Algunes de les activitats realitzades el 2017: 

 Visites: exposició Picasso-romànic, Museu del Cau Ferrat en l’any Casas, Casa de les Punxes, Palau Robert, 
Caixa Fòrum, 2 representacions al Teatre Nacional de Catalunya, Collserola, termes romanes de Sant Boi 
de Llobregat, la Antiga fabrica Fabra i Coats del barri de sant Andreu 

 6 excursions 
 Estada al Pirineu de 6 dies 
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 Celebració de la festa de Sant Jordi 
 Festa de cloenda de curs: monòleg Ismene  
 Celebració del Nadal, Any Nou i Reis a la seu del Col·legi. 
 Visita a les companyes que estan en residència o delicades de salut 
 Missa en record de les companyes difuntes 
 Participació amb l’equip d’Història de la Professió que s’està portant a terme al Col·legi. 
 Participació al Consell Municipal de la Gent Gran 
 Col·laboració en les activitats del Col·legi. Assemblea anual, lliurament de medalles, presentació de llibre, 

etc. 

 

6.14. ACTIVITAT DISCIPLINÀRIA 
Al  llarg d’aquest any 2017 s’ha rebut dos queixes en relació a la praxi professional de col·legiades, que han estat 
valorades i arxivades. 

 
6.15. ALTRES SERVEIS 
Des del departament d’Atenció Col·legial també es gestionen els torns de mediadors, amb la col·laboració del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i els torns de pèrits, en coordinació amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat. 
 

6.15.1 Torn de mediadors 
Des del Col·legi es gestiona el torn de mediacions a través de l’aplicació informàtica del Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya, que pertany al Departament de Justícia de la Generalitat, realitzant les altes, baixes i 
modificació de dades en el registre de persones mediadores. 
 

Aquest any s’han habilitat 7 nous mediadors/es treballadors socials i al Col·legi es compta amb un total de 136 
mediadors/es habilitats/des, dels quals 67 estan en actiu a les llistes del Departament de Justícia. 
 

La distribució per àmbits és: 
 

MEDIADORS  
Àmbit familiar 38 

Àmbit civil 5 

Àmbit familiar i civil 24 
 

 
En total s’han dut a terme 39 mediacions realitzades per treballadors/es socials. 
 

 
6.15.2. Servei d’Informació Mediadora (SIM) 
Continua en marxa a totes les Delegacions el Servei d’Informació Mediadora (SIM). Aquest servei està destinat a 
persones en processos de conflicte (divorcis, conflictes veïnals, conflictes familiars, conflictes per la cura de gent 
gran, per herències, etc..), que demandin o requereixin informació respecte als avantatges de la mediació i/o 
orientació sobre la idoneïtat del procés en el seu cas. El Servei d’Informació Mediadora del Col·legi està homologat 
pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
S’han tramitat 6 peticions de SIM durant el 2017. 
 

6.15.3. Supervisió 
La supervisió és una oportunitat per a la reflexió i el pensament que permet potenciar les capacitats i les 
competències dels professionals. Des del Col·legi s’ofereixen 3 modalitats de supervisió: Supervisió individual, 
Supervisió individual o grupal per a mediadores/mediadors i Supervisió de supervisores. Enguany el Col·legi ha 
seguit oferint el projecte de supervisió grupal que es va iniciar el 2012, adreçat tant a les col·legiades i els 
col·legiats com a les entitats (ja siguin públiques o privades) que vulguin oferir supervisió als seus equips 
multidisciplinars.  
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El Col·legi compta amb un equip de 26 supervisores acreditades, totes elles treballadores socials col·legiades 
expertes en supervisió, i una comissió acreditadora que és l’encarregada de certificar les supervisores del projecte. 
 

Al llarg de l’any s’han realitzat les següents supervisions: Grup de Treball CDIAP del Col·legi ; Grup de Mediació 
del Col·legi; Sant Vicenç dels Horts; Vilassar de Mar; Cornellà de Llobregat (tres equips); Vall de Tenes (dos 
grups);  Abrera; Sant Andreu de la Barca; Canovelles; Consorci d’Osona;  Sant Adrià de Besós; El Consell 
Comarcal del Segrià i a l’equip de directius d’aquest mateix Consell Comarcal; el Consell Comarcal d’Urgell;, 
Consell Comarcal de La Noguera; Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Aquest any hem iniciat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya el mapeig d e la situació de les estructures de 
suport i supervisió dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya, que hem dut a terme juntament  la Fundació 
Universitat Rovira i Virgili i que coordina Carmina Puig, Aquest projecte finalitzarà el maig de 2018. 
  
Dintre del mateix encàrrec hem iniciat les sessions de  supervisió de les 4 Àrees Bàsiques de la ciutat de Lleida, i 
els Consells Comarcals de l’Alt Urgell i de La Segarra. 

       
     6.15.4. Torn de peritatge 

Com és habitual durant el mes de desembre, s’han actualitzat les llistes públiques de pèrits socials habilitats pel 
nostre Col·legi professional, enviant aquesta informació al Departament de Justícia perquè en faci la distribució 
als diferents partits judicials. 
Al final del 2017 estan inscrits al llistat públic un total de 223 pèrits. S’ha continuat amb la possibilitat 
d’especialització en peritatge de família i peritatge d’incapacitacions. La distribució dels pèrits treballadors socials 
segons l’especialitat és la següent: 
 

 

 

 

 

 
6.15.5. Assessoria jurídica  
Aquest servei ha atès un total de 75 consultes de persones col·legiades al llarg del 2017. La distribució en 
Funció de la naturalesa de les consultes ha estat la següent 
 

 
 

ÀMBIT DE CONSULTES  
Laboral 31 

Exercici professional 28 

Qüestions personals 16 

TOTAL 75 

 
 
 
 
 
 
 

PÈRITS  
Sense especialitat 81 

Pèrit de família 35 

Pèrit d’incapacitacions 22 

Pèrit de família i d’incapacitacions 85 
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6.15.6. Consultoria professional  
El servei es presta amb la col·laboració d’un equip multidisciplinari de professionals de diferents àmbits del treball 
social (infància, salut mental, atenció primària i especialitzada, salut i dependència) per mitjà del correu electrònic, 
coordinat pel Departament d’Atenció Col·legial. Durant aquest any s’ha donat resposta a un total de 156 
consultes.  
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6.15.7. Assegurances 
El Col·legi té contractada una assegurança de responsabilitat civil per a totes les col·legiades i col·legiats, renovable 
anualment. La pòlissa està contractada mitjançant Medicorasse, corredoria d’assegurances del Col·legi de Metges, 
fruit del conveni de col·laboració entre els dos col·legis professionals. L’Assegurança està inclosa en la quota 
col·legial. 
 

6.15.8. Adreça de correu electrònic  
Atenent a la creixent sol·licitud per part de la col·legiatura, des del desembre de 2015 oferim a totes les 
col·legiades i col·legiats la possibilitat de tenir un correu personal gratuït amb domini @coltscat.cat, amb una 
capacitat de 5 GB. 
 

Des del Col·legi creiem que és important que totes les col·legiades i col·legiats disposin d’un compte personal de 
correu electrònic amb un domini que transmeti professionalitat cara els seus contactes personals i professionals. 
 

Fins el 31 de desembre de 2017 són un total de 334 les persones col·legiades que utilitzen el domini @coltscat.cat. 
Enguany, són 26 són les persones col·legiades que han demanat utilitzar-lo. 
 

6.15.9. SUPORTS 
Mitjançant la signatura d’un Conveni amb  la Fundació Galatea el  21 de juliol de 2016 vam posar en marxa 
el programa SuporTS, un programa específic i pioner a Europa que presta atenció gratuïta a les col·legiades en 
actiu que pateixen problemes, que afecten al lloc de treball, d’estrès, de salut mental i/o addiccions amb els 
criteris de confidencialitat més estrictes. 
 

L’objectiu principal de SuporTS és garantir l’atenció especialitzada i de qualitat en el context d’aquest tipus de 
patologies, tant des del punt de vista tècnic i humà. D’aquesta manera, es promou la rehabilitació i la plena 
recuperació dels professionals que poden patir aquests tipus de problemàtiques, sense discriminar ni 
estigmatitzar. 
 

 
Característiques SuporTS 
 

 Avaluar la presència o no de símptomes o signes indicatius de patir un trastorn  mental i/o addictiu 
o bé necessitat d’acompanyament en l’estrès. 

 Acollir i atendre les demandes d’atenció que li siguin formulades voluntàriament per les col·legiades 
o col·legiats. 

 Oferir la millor alternativa assistencial en règim ambulatori o d’internament, si cal. 
 Una unitat de tractament específica, experta i amb capacitat de realitzar una aproximació 

diagnòstica, és qui atendrà les trucades telefòniques i oferirà una atenció integral, especialitzada i 
personalitzada totalment confidencial. Si s’escau, es programarà una primera entrevista clínica, tot 
assignant a les col·legiades un renom que preservi la seva confidencialitat. 

 
Un total de 12 persones han fet ús d’aquest servei al llarg de 2017. 
 
 

 
 

http://www.fgalatea.org/cat/home_cat.php
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SEGUIM TREBALLANT,  

SEGUIM ENDAVANT! 


