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Presentació de la Degana 
 

 

Un any mes em complau presentar-vos la Memòria d’Activitats 

del Col·legi, on trobareu un recull del més destacat del 2018. 

Vull començar agraint a totes les persones que han contribuït 

a assolir les fites d’aquest any. Gràcies al suport i impuls de 

totes les persones col·legiades, de les companyes i companys 

de la Junta de Govern i de les Delegacions i, també, de l’equip 

humà que treballa al Col·legi.  

El 2018 ha estat un any intens on hem treballat per mantenir la 

presència del Col·legi en diferents espais institucionals i socials i 

fer sentir la veu del nostre col·lectiu. Hem mantingut trobades 

amb representants d’institucions, entitats, sindicats, 

universitats, etc.; hem participat a nombrosos actes i 

jornades relacionats amb diferents àmbits de la nostra 

actuació i hem realitzat més d’una vintena de 

posicionaments públics per reivindicar temes com el 

desplegament de la  Renda Garantida de Ciutadania, la 

defensa dels drets de les dones, de la gent gran, de les 

persones amb discapacitat, dels menors estrangers no 

acompanyats, etc. així com d’altres temes d’interès social.   

Això s’ha traduït amb una major visibilitat als mitjans del Col·legi i de la nostra professió. Hem 

generat molta informació però cada cop hi ha més interès per comptar amb la visió de les 

treballadores socials respecte a temes d’impacte ciutadà.  

El 2018 el Col·legi ha superat, amb escreix, un important repte, el lideratge en l’organització del III 

Congrés de Serveis Socials Bàsics. Juntament amb els col·legis d’Educadores i Educadors Socials, 

Pedagogs i Psicòlegs hem fet un Congrés que no ha deixat indiferent i que ha ajudat a la reflexió, a 

l’anàlisi de l’actualitat i la denúncia. Gràcies a la comissionada del Congrés, Isabel Morales, per la 

feina feta, i també a totes els i les membres dels diferents Comitès del Congrés.  

Respecte als serveis del Col·legi, destacar la posada en marxa del Servei d’Orientació Professional i 

l’ampliació de la Borsa de Treball amb la creació d’una nova plataforma de recerca de feina. Tot 

amb l’objectiu d’oferir un servei personalitzat i de qualitat a les col·legiades i precol·legiades que 

cerquen noves oportunitats laborals.  

 

 

 

 

 

 

HEM TREBALLAT PER FER 

SENTIR LA VEU DEL COL·LECTIU 

EN DIFERENTS ESPAIS 

INSTITUCIONALS I SOCIALS 
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Val la pena també destacar un any més l’èxit de la formació continuada que organitza el Col·legi, 

amb un total de 61 cursos realitzats durant el 2018. Seguim i seguirem treballant per oferir cursos 

que permetin ampliar coneixements i adquirir noves habilitats professionals a les nostres 

col·legiades. Col·legiades que aquest any han tornat a créixer. En total hem sumat 470 noves 

incorporacions al Col·legi que donen encara més força al nostre col·lectiu.  

Un altre aspecte que hem seguit treballant durant l’any ha estat el de les agressions a professionals. 

Tota la nostra implicació per abordar un pla d’acció en relació a aquest tema. Portem en converses 

amb sindicats des de finals del 2017 i estem posant fil a l’agulla per afrontar-ho amb contundència. 

Esmentar també el relleu a la Revista de Treball Social (RTS) i agrair la bona feina feta de la Rosa M. 

Ferrer, anterior directora, i del seu equip de redacció. I per suposat, tot el nostre recolzament al nou 

equip liderat per la Rosa Maria Carrasco. L’equip 65 també ha tingut canvi en el lideratge. La Roser 

Ponsatí, a qui vull felicitar per la seva dedicació, ha cedit la presidència a la Eugènia Ros, tot i que 

ambdues seguiran col·laborant estretament. 

Per acabar, convidar-vos a llegir aquesta Memòria on  trobareu el resultat de l’esforç de les 

Comissions, els Grups de Treball, el Consell de Deontologia, el Seminari Permanent d’Història, 

l’Assessoria de Publicacions no Periòdiques, l’Equip 65, les Delegacions, i de totes les persones 

implicades en el Col·legi. Us animo a seguir treballant per fer cada cop més gran el treball social!  

 

Conchita Peña, degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya  
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EL 2018 en un cop d’ull 
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El Col·legi 

Qui som   

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional que té com a missions principals ordenar l’exercici de la professió, representar-la i 

defensar-la, vetllar perquè l’activitat professional respongui als interessos i a les necessitats de la 

societat i al compliment de les funcions generals del treball social. A més, ha de garantir el 

compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques i promoure i posicionar 

socialment la professió. 

Com ens organitzem 

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 tota la col·legiatura. Al 2018 se 

n’han celebrat dues, una el 22 de març i, l’altra, el 13 desembre. Al desembre, el mateix dia, també 

es va fer una assemblea extraordinària on es va aprovar la modificació dels Estatuts del Col·legi.  

 

La Junta de Govern és l’òrgan rector al qual correspon la direcció, administració i representació del 

Col·legi. Els seus membres estan escollits pel procediment electoral establert legalment.  

La Junta de Govern està integrada per:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7812/1727452.pdf
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Durant el 2018, els canvis en la Junta de Govern han estat els següents:  

 En la RTS, la Rosa M. Ferrer ha estat substituïda, al juliol, per la Rosa Mª Carrasco 

 En l’Equip 65, la Roser Ponsatí ha estat substituïda, a l’abril, per l’Eugènia Ros.  

 

Al llarg de l’any, la Junta de Govern ampliada s’ha reunit 11 vegades, mentre que s’han realitzat 25 

reunions de Junta Permanent. 

 

L’equip humà del Col·legi  

El Col·legi compta amb un equip de 14 persones repartides entre la Seu Central i les cinc 

delegacions territorials del Col·legi: Girona, Lleida, Manresa, Tarragona i Terres de l’Ebre. 

 
 

D’esquerra a dreta fila inferior: Pilar Ferré (Tarragona), 

Anna Masvidal (Orientació Laboral i Borsa de Treball), Inma 

Romero (Cap d’Oficina), Anna Pablos (Relacions 

Institucionals), Núria Ruiz (Administrativa) i Montse Diego 

(Comunicació). A la fila superior, Marga Garcia 

(Vicedegana), Montse Grau (Gerent), Laura Pamplona 

(Girona), Gemma Molina (Administrativa tardes), Georgina 

Miralles (Col·legiacions i Formació), Assun Trujillo 

(Manresa), Gloria Garcia (Terres de l’Ebre), Anna Olivé 

(Comptabilitat) i Conchita Peña (Degana). A la foto falta la 

Rosa Maria Casas, administrativa de la Delegació de Lleida.  
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La col·legiatura 
 

A 31 de desembre de 2018, el Col·legi 

compta amb 5.468 membres.  Això 

representa un increment del 6,2% de la 

col·legiatura respecte el 2017.  

 

Cal recordar que segons la legislació actual, 

per exercir el treball social, ja sigui en l’àmbit 

públic, privat o concertat, és obligatori estar 

col·legiada i col·legiat. 

 

La col·legiatura està distribuïda de la següent manera arreu del territori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som un col·lectiu eminentment femení. 
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S’incrementen les altes col·legials  

En total durant aquest any s’han fet 470 altes col·legials, un 19,2% més que al 2017.  

  

 

 

Descens de les baixes col·legials  

S’han produït 163 baixes, cosa que representa un descens del 19% respecte l’exercici anterior.  
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Els principals motius de baixa han estat els 

indicats en el quadre. S’ha de tenir en compte que 

les causes per donar-se de baixa s’han modificat a 

partir del primer trimestres de l’any, coincidint 

amb l’inici de la campanya de col·legiació 

obligatòria realitzada pel Col·legi.  

 

 

Es consolida la figura de la precol·legiatura 

 

A mitjans 2015 es va crear aquesta figura, a través de la qual s’ofereix la 

possibilitat als estudiants que hagin aprovat la meitat dels crèdits dels 

estudis de Grau en Treball Social que gaudeixin d’una part dels serveis del 

Col·legi de forma totalment gratuïta. 

 

Al llarg de l’any s’han fet diferents accions, tant a la Seu Central com a les delegacions, per apropar-

se al col·lectiu universitari:  

 Presentació del Col·legi als alumnes de 4t del Grau de Treball Social de la Universitat de 

Barcelona. (15 de gener). Seu Central 

 Presentació del Col·legi als alumnes de 1r del Grau en Treball Social de la Universitat de 

Girona (14 de març). Delegació de Girona 

 Presentació del Col·legi als alumnes de 4t del Grau en Treball Social de la Universitat de 

Girona (10 d’abril). Delegació de Girona 

 Presentació del Col·legi als alumnes del Grau en Treball Social de la Universitat de Lleida (17 i 

24 de maig i 19 de novembre). Delegació de Lleida 

 Jornada de portes obertes a la Delegació de Lleida (4 de juny i 19 de novembre) 

 Jornada de portes obertes a la Delegació de Girona (Del 25 al 28 de juny) 

 Jornada de portes obertes a la Seu Central (5 de juliol)  

 Presentació del Col·legi als alumnes de 1r del Grau en Treball Social de la Universitat Rovira i 

Virgili (14 de setembre). Delegació de Tarragona 

 Xerrada als alumnes de 1r del Grau de Treball Social de la Facultat d’Educació Social i Treball 

Social de la Fundació Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull (29 d'octubre). Seu Central 

 

 

 

No exerceix 57 

No necessita estar col·legiat (gener a abril) 26 

Trasllat a una altra comunitat autònoma 23 

Motius econòmics  20 

Motius personals 11 

Baixa laboral 10 

Atur 5 

Jubilació 4 

Defunció 3 

Altres 4 
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La veu del Col·legi 

Un dels objectius del Col·legi és fer sentir la veu de les treballadores i treballadors socials en 

diferents espais que estan relacionats amb el treball social. En aquesta línia, al llarg de 2018 s’han 

mantingut reunions i contactes amb institucions i entitats de diversos àmbits, s’han signat nous 

convenis de col·laboració i s’ha tingut representació en diferents organismes institucionals.  

 

 

 

 

 

 

 

Posicionaments 

Amb l’objectiu de seguir fent sentir la nostra veu davant la societat, el Col·legi ha realitzat  

22 posicionaments durant l’any relacionats amb diferents temes d’interès social.  

 

 Recolzament a la campanya de l’Institut Català de les Dones per prevenir i eradicar les 

violències sexuals. 

 Adhesió a la vaga feminista amb motiu del Dia Internacional de les Dones. 

 Denuncia per la lentitud en la tramitació de sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania. 

 Posicionament en rebuig a la judicialització de la política a Catalunya i a la vulneració de 

llibertats i drets civils. 

 Comunicat en defensa de la cobertura sanitària universal per combatre les desigualtats socials 

amb motiu del Dia Mundial de la Salut. 

 Rebuig davant la sentència judicial del cas de la Manada per la valoració d'un fets que deixen 

a la víctima en situació de total indefensió. 

 El TSCAT dóna suport al manifest “Dependència: per un conveni DIGNE”. 

 Comunicat per l’emissió del capítol ‘Desemparats. El dolor’ de l’espai Sense Ficció de TV3. 

 Signem el “Manifest per aturar el maltractament a les persones grans” promogut per més de 

30 entitats dedicades a l’atenció a les persones grans. 

 Comunicat per alertar de la situació de col·lapse en què es troben les treballadores dels 

serveis especialitzats d’acollida als refugiats i sol·licitants de protecció internacional. 

 Ens sumem als 36 col·legis professionals d’Espanya i al Consejo en el compromís amb la 

defensa dels drets de les persones immigrants  

 Comunicat per aprovar amb urgència el reglament de la Renda Garantida de Ciutadania. 

 Adhesió al Manifest ‘Drets vulnerats, pobresa cronificada i desigualtats en augment’ amb 

motiu del Dia Mundial de l’Alimentació i el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa. 

http://tscat.cat/continguts/noticies/el-tscat-recolza-la-campanya-de-sensibilitzacio-de-linstitut-catala-de-les-dones
http://www.tscat.cat/info/el-collegi-de-treball-social-sadhereix-la-vaga-feminista-convocada-dema-8-de-marc-0
http://tscat.cat/continguts/noticies/sis-mesos-de-renda-garantida-de-ciutadania-lentitud-en-la-tramitacio-dexpedients
http://tscat.cat/continguts/noticies/collegis-professionals-en-defensa-de-les-llibertats-els-drets-civils-i-la
http://tscat.cat/continguts/noticies/el-collegi-de-treball-social-defensa-la-cobertura-sanitaria-universal
http://www.tscat.cat/info/no-es-no
http://www.tscat.cat/info/el-tscat-dona-suport-al-manifest-dependencia-un-conveni-digne
http://www.tscat.cat/info/el-collegi-manifesta-que-lexcepcionalitat-dels-casos-exposats-al-programa-sense-ficcio-no
http://www.tscat.cat/info/manifest-aturar-el-maltractament-les-persones-grans
http://tscat.cat/continguts/noticies/les-treballadores-socials-alerten-de-la-necessitat-de-canviar-les-politiques
http://tscat.cat/continguts/noticies/els-36-collegis-professionals-de-treball-social-despanya-i-el-consejo-general
http://tscat.cat/continguts/noticies/els-36-collegis-professionals-de-treball-social-despanya-i-el-consejo-general
http://tscat.cat/continguts/noticies/nova-oportunitat-redrecar-la-renda-garantida-de-ciutadania-amb-limpuls-del
http://www.tscat.cat/info/adhesio-al-manifest-2018-drets-vulnerats-pobresa-cronificada-i-desigualtats-en-augment
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 Recolzament al manifest per a la recuperació de la ILP Habitatge-llei 24/2015 per fer front a 

l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 

 Suport al manifest realitzat pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per la igualtat i contra 

la discriminació de les dones en l’exercici de la fisioteràpia. 

 Comunicat sobre la vulneració dels drets dels infants coincidint amb el Dia Universal dels 

Drets de l’Infant. 

 Adhesió al manifest unitari del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les 

dones 

 Comunicat per condemnar l'agressió patida per una companya dels Serveis Socials de Salt. 

 Ens sumem al manifest conjunt del Dia Mundial de la Sida. 

 La Comissió de Dependència i Discapacitat del Col·legi demana que tots els agents implicats 

avancin en el desplegament de la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat. 

 Comunicat de rebuig per l’assassinat de Laura Luelmo víctima de la violència masclista.  

 

Participació en la Intercol·legial  

El Col·legi forma part d’aquesta Associació des de 2011 i exerceix la presidència de la Sectorial 

d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats.  Aquesta Sectorial l’integren:  

 Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

 Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

 Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 

 Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

 Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya 

 Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 

 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. 

Durant el 2018, la Sectorial ha realitzat 5 reunions (25 de gener, 26 d’abril, 31 de maig, 20 de 

setembre i 19 de desembre). 

 

 

 

 

 

 

L’Associació Intercol·legial de Col·legis de Catalunya, constituïda el 2011, està formada per 200 

Col·legis Professionals de 45 àmbits diferents, que representen 200.000 col·legiats.  

Compta amb 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. Actualment, l’Associació està presidida per l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de 

Barcelona. 

 

http://www.tscat.cat/info/suport-al-manifest-recuperar-la-ilp-habitatge-llei-242015
http://www.tscat.cat/info/ens-adherim-al-manifest-del-collegi-de-fisioterapeutes-contra-la-discriminacio-de-les-dones
http://www.tscat.cat/info/comunicat-dels-collegis-professionals-pel-dia-universal-dels-drets-dels-infants
http://tscat.cat/continguts/noticies/adhesio-al-manifest-unitari-leliminacio-de-la-violencia-envers-les-dones
http://www.tscat.cat/info/comunicat-dels-collegis-professionals-en-relacio-amb-lagressio-una-treballadora-dels-serveis
http://www.tscat.cat/info/adhesio-al-comunicat-conjunt-pel-dia-mundial-de-la-sida-2018
http://www.tscat.cat/info/comunicat-del-collegi-en-relacio-al-dia-internacional-de-les-persones-amb-discapacitat
http://www.tscat.cat/info/adhesio-al-manifest-de-rebuig-lassassinat-de-laura-luelmo
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Creació de la Comissió de Dones i d’Igualtat 

El mes de juny es constitueix aquesta 

Comissió dins de la Intercol·legial per donar 

visibilitat al paper de les dones 

professionals, formular estratègies 

comunes per a la promoció de les dones, 

promoure activitats i fomentar el debat i 

intercanvis d’experiències.  

Un total de 28 Col·legis integren aquesta 

Comissió, que presideix el Col·legi a través 

de la Núria Carrera, vicepresidenta també 

de la Intercol·legial.  La Comissió s’ha reunit 5 vegades durant l’any 

Actes organitzats 

 Amb motiu del Dia Internacional de les dones, la Sectorial Social, Ensenyament i Humanitats 

organitza el 7 de març un acte reivindicatiu per defensar el paper i les aportacions de les 

dones a les professions i que va consistir en un diàleg trepidant entre dones al Pati de 

Columnes del Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coincidint amb el Dia Universal del Nen, el 20 de novembre, diferents Col·legis membres de la 

Sectorial han organitzat la conferència "Els drets dels nens i nenes avui" per reflexionar sobre 

els drets dels infants al nostre país a l'actualitat. També s’elabora un comunicat conjunt per 

mostrar el compromís amb la protecció de la infància.   
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Comissions  

Un total de 12 comissions han estat en funcionament durant el 2018 a la Seu Central del Col·legi.  

Fem un breu repàs de la seva activitat:  

 

Comissió Dependència Accions 
Referents: Montse Pérez i Lluïsa 
Moncunill  
 
Membres: 10 
 
Qui som: 
Treballem per la defensa dels 
drets de les persones i els 
professionals d’aquest àmbit. 
Donem suport a les col·legiades i 
ciutadanes en temes referents a 
la Llei d’Autonomia Personal i 
atenció a les persones en 
situació de dependència.  

Consultes 

 Resposta a 20 consultes de professionals 
 
Hem representat al Col·legi... 

 Al Comitè Organitzador de Jornades de Residències de Gent 
Gran 

 Al Grup de Treball d’Envelliment del Consell Municipal de 
Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona 

 A la trobada d’entitats adherides al manifest per aturar el 
maltractament a les persones grans 

 
Reunions  

 Amb CCOO i UGT per crear una plataforma de defensa de les 
persones amb dependència. Adhesió al seu manifest. 

 

Comissió Infància i Famílies Accions 
Referent: Matí González 
 
Membres: 7 
 
Qui som:  
Fer visible el rol del treballador social 
en l'àmbit d'infància i família. 
Contribuir a les situacions que 
afecten el col·lectiu d'infants i joves, 
especialment els més vulnerables, 
oferint elements per generar opinió i 
per millorar la seva situació. Oferir a 
les professionals espais d'intercanvi 
d'experiències. 

Consultes 

 Resposta a 20 consultes de professionals, tant de 
col·legiades com d’altres entitats. 

Actes 

 Organització del IV Col·loqui "Els menors no acompanyats. 
Una nova realitat?"  

 
Hem participat a les comissions d’infància i famílies de... 

 El Consell Assessor del Congrés d’intervenció amb famílies 
(Pere Tarrés) 

 Taula Interinstitucional per a la prevenció de l'abús sexual 
infantil (Ajuntament de Barcelona) 

 Taula pel Cicle d'infància de l'Intercol·legial 

 Grups de treballs impulsats pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies 

 Comitè Assessor del Congrés d'Infància Maltractada (ACIM 
- FAMPI)  
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Comissió 
Emergències i 
Catàstrofes 

 
Accions 

Referent: Judit 
Rodríguez 
 
Membres: 16 
 
Qui som:  
Grup amb la 
voluntat de ser un 
agent actiu en 
l'atenció psicosocial 
a l'entorn de les 
emergències socials 
i/o grans catàstrofes 
a Catalunya. 
Coordina un equip 
d'intervenció format 
per 89 treballadors i 
treballadores socials 
col·legiats que, de 
manera voluntària, 
estan a disposició 
d'intervenir en cas 
de ser activats. 

 

Convenis 

 Renovació del conveni de col·laboració amb Protecció Civil i inclusió de 
l'equip d'emergències del TSCAT en tres equips del Pla de Protecció Civil 
davant emergències greus i col·lectives a Catalunya. 

 
Funcionament intern 

 Consolidació dels equips territorials d'intervenció: reunions periòdiques, 
intercanvi d'informació, establiment de procediments de coordinació, etc. 

 Disseny d’eines de recollida de dades per millorar l'atenció a les 
emergències. 

Actes 

 Inici de l’organització del I Congrés de Gestió i Intervenció Psicosocial en 
Emergències previst per al 2020. 

 
Assessoraments 

 Als Col·legis de Treball Social de Balears, Cantàbria, Madrid, Almeria o 
Andorra sobre l'organització d'un equip de treballadors socials en 
emergències. 
 

Formació 

 En Atenció Psicosocial per aconseguir nous membres dels equips territorials 
a la delegació de Manresa. 

 “Atenció social en emergències” a les universitats de Barcelona i Girona.  

 A equips de Protecció civil.  

 En Atenció psicosocial als equips de Treball Social de l'Hospital Vall 
d'Hebron. 

 
Publicacions 

 Article al portal "Psicosocial y Emergencias" sobre l'actuació de l'equip 
d'emergències al sinistre de Germanwings 

 
Simulacres 

 Participació a dos simulacres d’accident aeri, un a l’aeroport de Barcelona i 
l’altre al de Reus. 

 
Reunions 

 Amb la Directora General de Protecció Civil  
 
Hem participat... 

 A la xerrada al Màster d'emergències Sanitàries de la Universitat de Vic. 

 Al III Congrés de Serveis Socials Bàsics, a través d’una Comunicació  

 A les VIII Jornadas técnicas de Emergencias Sociales. “Retos y experiencias 
de intervención social en Emergencias” organitzada pel Colegio Profesional 
de Trabajadores Sociales de Aragón.  

 A la presentació del Pla de Protecció Civil davant emergències greus i 
col·lectives a Catalunya de la Direcció de Protecció Civil de la Generalitat. 
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Comissió Mediació Accions 
Referent: Roser Caba 
 
Membres: 10 
 
Qui som: 
Grup que té com a 
objectiu consolidar la 
mediació com una 
eina de gestió positiva 
dels conflictes. Per 
aquest motiu, 
organitzem formació, 
xerrades i participem 
en diferents espais 
per aportar la visió  
de la mediació des de 
la professió del treball 
social, vetllant per la 
seva qualitat. 

Reunions 

 Amb el Centre de Mediació de Catalunya 

 Amb la directora del Institut de Serveis Socials de Barcelona 

 Amb el Comitè Assessor de la Mediació (2) 

 Participació a 10 reunions de la Junta de Govern ampliada  
 
Organització d’actes i cursos 

 Conferència “Serveis Socials i Mediació. Quina ha de ser la relació?”  

 Taula Rodona “Les preguntes mai fetes sobre la coordinació de 
parentalitat” 

 Curs “El rol del coordinador/a de parentalitat. Nivell I i II”  
 
Hem participat... 

 Al Congrés Mediació Salut 

 Al III Congrés de Serveis Socials Bàsics: pòster o comunicació 

 La consulta pública prèvia a l’Avantprojecte de llei per fomentar la 
mediació en conflictes familiars 

 L’enquesta del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya sobre la 
figura professional del coordinador de parentalitat  

 Jornada “Avaluació i qualitat en la pràctica de la Mediació” 
 
Servei d’Informació de la Mediació (SIM) 

 Presentació del Servei al Institut de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

 Realització de 3 SIM 
 

Comissió Salut  Accions 
Referent: Melinda Jiménez  
 
Membres: 26 
 
Qui som: 
Grup de professionals de 
l'àmbit de la salut que 
compartim un espai de treball, 
reflexió i debat dels diferents 
àmbits de treball social 
sanitari. Hi ha representants de 
tots els sectors de l'àmbit 
sanitari i de diversos territoris: 
primària, hospitals, 
sociosanitari, salut mental i 
drogodependències intentant 
tenir una mostra territorial el 
més àmplia possible. 

Reunions 

 Amb 2 grups de treball per tractar el reconeixement del treball 
social sanitari i les funcions de treballador Social de Salut.  

 
Hem participat... 

 A la Jornada Tècnica PINSAP 2018 “Afrontem reptes, compartim 
solucions: aplicant el PINSAP en l’àmbit territorial" 

 A la reunió plenària del Consell Territorial Consultiu i de 
Coordinació de Salut Pública 

 En l'elaboració de la Proposició de la Llei de l'Eutanàsia 

 A la presentació del Llibre "Dol perinatal" 

 Al III Congrés de Serveis Socials Bàsics amb la ponència: "La 
persona en el centre entre l'Atenció entre la Primària de salut i 
Serveis Socials" 

 Al Consell Assessor de SmiA 

 Al Pla de SM Municipal de Barcelona 

 Al document de Voluntats Anticipades 
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Comissió Migració i 
Interculturalitat  

Accions 

Referent: Lucía 
Guerrero 
 
Membres: 4 
 
Qui som: 
Espai de trobada i 
d'intercanvi 
d’experiències, debat 
i de reflexió per la 
col·legiatura entorn 
les migracions. 
Reivindiquem i 
defensem els drets 
humans i la 
dignificació de les 
persones migrants i 
refugiades, 
participant en 
diferents plataformes 
i entitats. 

Actes 

 Organització de la taula rodona “Com acompanyem a les persones 
refugiades. Perspectives des del Treball Social”, amb motiu del Dia 
Mundial de les persones refugiades. 

 Presentació de la guia Asil.cat, en la qual hi col·laborem, dirigida als 
professionals  de  serveis socials no especialistes en l’àmbit de les 
migracions.  

 Jornada sobre “Violència sexual  i dones refugiades. Quin paper podem 
jugar des del treball social” organitzada conjuntament la UAB. Projecte 
Europeu Adressing Sexual Violence against refugee Women. 

 
Enquestes 

 Disseny i difusió de l’enquesta sobre la intervenció social en l’àmbit de les 
migracions i la interculturalitat 

 
Formació  

 Proposta de curs sobre interculturalitat i antirumors 
 
Hem participat... 

 Al Consell de Migració de l'Ajuntament de Barcelona 

 A la Taula d’acció promoguda per la Generalitat davant la situació dels 
MENA i la immigració  

 
Difusió 

 Article al Social.cat “Interculturalitat, un camí per la relació comprensiva” 
 
Hem donat suport... 

 Als manifestos “Per un habitage digne i sense discriminacions” 

 

 

Comissió Supervisió Accions 
Referent: Carmina Puig  
 
Membres: 28  
 
Qui som: 
Promovem la supervisió en el 
territori català. Afavorim la 
creació de grups de treball de 
reflexió i aprofundiment sobre 
temes de supervisió. 
Promocionem la supervisió entre 
col·legiats i professionals del 
treball social. Vetllem per la 
formació i la qualitat de l'exercici 
de supervisora.   

Difusió  

 Accions de difusió del Servei de supervisió per a professionals 
novells.  

 
Informes 

 Finalització de l'informe sobre la consulta de supervisió a la 
col·legiatura  

 Realització del mapeig de l'estat de supervisió a Catalunya a la 
FURV.  

 
Organització d’actes 

 S'organitza el I seminari d'aprofundiment en supervisió a 
desenvolupar el 2018-19.  

 Es planifica un seminari sobre supervisió i ètica que es farà el 
2019. 



 

 

P
àg

in
a1

8
 

 

 

 

 

Comissió Serveis 
Socials Bàsics  

Accions 

Referent: Mercè 
Civit 
 
Membres: 32 
 
 
Qui som: Comissió 
amb 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, denúncia i 
proposta de les 
mancances en 
l'àmbit social que 
afecten a les 
persones i a les 
famílies ateses als 
SSB, però també als 
professionals que hi 
treballen. 

 

Funcionament intern:  
La Comissió està integrada per tres grups de treball que durant l’any han realitzat les 
següents accions:  
 

1. Grup d’Habitatge 

 Actualització del dictamen sobre la situació de l'habitatge i el paper de les 
treballadores socials  

 Organització d’una acció formativa al Col·legi 

 Participació en diferents actes d’organitzacions socials 
 

2. Grup de RGC 

 Seguiment de la implementació de la RGC i elaboració de propostes per a la 
redacció del Reglament que desenvolupa la Llei 

 Sessió amb els responsables de la Generalitat sobre la RGC per plantejar els 
nostres dubtes i desacords sobre la seva implementació  

 Participació a la Comissió de Govern de la RGC 
 

3. Grup Futur dels serveis socials  

 Preparació d’una proposta sobre el desplegament normatiu del model de 
SSB.  

 Creació d’un subgrup que inicia un treball sobre les agressions als 
professionals. 

 
També hem participat a... 

 Al III Congrés de Serveis Socials Bàsics, amb una implicació molt destacada 
en la preparació i desenvolupament del mateix. S’aporta la Comissionada, 
dues persones al Comitè Organitzador i sis membres com a ponents en 
diferents taules del Congrés.  

 A la plataforma Pobresa Zero  

 A les Veus del Col·legi, amb intervencions a diferents mitjans de 
comunicació  

 A les mobilitzacions dels i les professionals de Serveis Socials davant 
l'agressió a una professional a Salt (Girona). 

 

Comissió Relacions internacionals  Accions 
Referent: Juanma Rivera 
 
Membres: 5 
 
Qui som: 
Donar resposta i eines a les col·legiades sobre les relacions 
que es puguin establir amb diferents països i fer recerca 
internacional.  

 
No s’han realitzat accions durant aquest any 
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Comissió Peritatge Social Accions 
Referents: Eva Giralt 
 
Membres: 12 
 
Qui som: 
Professionals implicats en la tasca 
del treball social com a perit 
forense. Promovem el Treball 
Social Forense, les seves utilitats i 
possibilitats. Treballem per 
delimitar la nostra actuació vers 
altres professions, participem 
activament en les dependències 
judicials i augmentem la qualitat 
d'aquesta activitat professional 
realitzant i oferint formació 
continuada i/o esdeveniments per 
a la promoció. 

Formació  

 Peritatge social en la modificació de la capacitat 

 Peritatge social en l'àmbit civil 

 Peritatge social en l'àmbit penal  
 
Publicacions  

 Elaboració del document “El Treball Social” Forense 
encarregat per la Junta Permanent per enviar a la Conselleria 
de Justícia.  

 Elaboració d'una nota-aclariment per als Serveis Socials Bàsics 
en el qual s’aclareixi que un diagnòstic social sol·licitat per un 
jutge no té consideració de peritatge segons la llei marc que 
regula les proves pericials.  

 Elaboració del "Perfil professional del Pèrit social". 
 
Hem participat... 

 A la Jornada sobre "Peritatge Social: una branca del treball 
social" organitzat pel grup de pèrits de la delegació de Lleida.  

 

Comissió Solidaritat i Cooperació  Accions 
Referent: David Rodríguez 
 
Membres: 8 
 
Qui som: 
Grup de col·legiades sensibles amb la 
cooperació internacional. Amb 25 anys de 
presència permanent al Col·legi posant en 
valor i rellevància la solidaritat de la 
col·legiatura. Gestionem, en forma d’ajuts 
a projectes de cooperació, l’1% del total 
provinent de les quotes de les 
col·legiades, mostra de compromís 
universal en la defensa dels drets dels 
homes, les dones, els 
infants/adolescents/joves, les comunitats 
i els pobles d’arreu del món. 

Accions  

 Preparació de la convocatòria d’ajuts a projectes de 
cooperació. Revisió i adaptació de les bases. Rebuda, 
lectura i valoració dels  projectes rebuts. Preparació 
de l’acte d’entrega. 

 Seguiment dels projectes seleccionats en les 
convocatòries anteriors, fent sessions presencials 
d’avaluació. 

 
Publicacions 

 Pòster recull de les ajudes concedides en els darrers 
15 anys. 

 
Hem estat presents... 

 Al Consell Nacional de Cooperació Internacional, en 
nom de la secció social de la Intercol·legial, treballant 
el nou Pla Director de Cooperació de Catalunya i la 
definició de l’estratègia d’abordatge de l’agenda 2030 
en el Marc de la Cooperació Internacional. 
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Comissió Treball Social 
Comunitari  

Accions 

Referents: 
Loida Mejías i Francina Planas 
 
Membres: 
15 inscrits / 10 actius 
 
Qui som: 
Impulsem la reflexió i la pràctica 
del treball social comunitari en 
l'actual context. Per això 
desenvolupem tres línies de 
treball bàsiques: la formació 
(amb diversitat de formats), la 
generació de coneixement i 
discurs i la promoció de la 
dimensió comunitària de les 
polítiques públiques. 

Publicacions  

 Seguiment de l'edició del document "Treball social comunitari a 
debat. Reflexions i propostes en el context actual".  

 
Formació 

 Coordinació del curs “L'impuls del Treball comunitari”. 
 
Col·laboració amb... 

 La jornada "Ciutat i estacions" amb el FFCC. 
 
Actes 

 Espais de reflexió compartida amb el col·lectiu de treballadores 
comunitàries: Reptes del TSC  i cafè tertúlia amb Jean-Baptiste 
Leclerq sobre l’anàlisi comparada d'experiències d'organització 
comunitàries a Montreal i Barcelona.  

 Organització de la conferència de la Begoña Roman sobre 
"L'ètica en l'impuls de l'acció comunitària". 
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Grups de treball  

El Col·legi compta amb 10 grups de treball actius a la Seu Central. Repassem l’activitat durant el 

2018:  

Grup PADES Accions 
Referents: Sònia Santaliestra  
 
Membres: 11 
 
Qui som: Espai de trobada i posada en 
comú d’aspectes de la realitat laboral, els 
interessos comuns i el treball conjunt de 
temes referents a la formació, estudi, casos, 
organització i participació en 
esdeveniments relacionats amb el món de 
les cures pal·liatives.  

Hem participat: 

 En 2n nivell  del curs Enneagrama, organitzat pel 
Dept. de Treball, Afers socials i Família. 

 Al X Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures 
Pal·liatives 

 Al PADES Mataró 2015-2107 
Publicacions: 

 Article a l’Hexàgon de la Complexitat (PADES 

Granollers) 

 Pòster "El voluntariat en l'acompanyament a final de 
vida a domicili: un valor afegit" 

 

Grup Salut Mental Accions 
Referent: Adam Benages 
 
Membres: Més de 20 
 
Qui som:  
Grup amb actitud pro activa, que valorem la nostra 
professió i contemplem la necessitat de tecnificar-la i 
divulgar-la. És un espai de treball, d’intercanvi 
d'experiències. Analitzem les necessitats del 
col·lectiu, interpretem i avaluem les demandes i 
necessitats de la població atesa. També treballem 
aspectes teòrics i conceptuals per millorar les 
intervencions i el seu trasllat a responsables 
d'institucions públiques. 

Funcionament intern:  

 Manteniment d’espais interns per fer 
supervisió i/o consulta de casos. 

 Creació d’una comissió del propi grup de 
treball respecte a la Llei de la 
Dependència.  

Visites: 

 Invitació a la residència Montcel.  

 Sortida per conèixer els serveis de CECAS.  
 
Escrits 

 S'han redactat dos documents de queixa, 
un en relació al màster oficial de Treball 
Social i l’altre respecte al PSALL.  

 

Grup Recerca TSCAT  Accions 
Referent: Judith Castro 
 
Membres: 5 
 
Qui som: 
Potenciem la recerca de la professió des de la pràctica del Treball Social i 
contribuïm en la construcció del seu marc teòric. 

 
No han fet cap acció 
durant el 2018 
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Grup Toxicomanies Accions 
Referent: Laura Oliva 
 
Membres: 15 
 
Qui som:  
Espai d'intercanvi, debat, coordinació, recerca i treball 
en comú entorn al camp de les toxicomanies.  
Formem part d'aquest grup professionals que 
desenvolupen la seva activitat en qualsevol dispositiu 
de l'àmbit de toxicomanies, des de dispositius 
ambulatoris com residencials o serveis de prevenció. 

Funcionament intern:  

 Treball d’aspectes teòrics i pràctic que 
contribueixen a millorar l'abordatge 
social en la pràctica professional i a 
trobar un espai per a la reflexió i recerca.  

 Vinculació a d’altres comissions amb les 
que el grup de toxicomanies col·labora de 
manera directa o indirecta.  

 Creació d’una subcomissió que realitza 
una recerca específica sobre l'abordatge 
grupal en l'àmbit de les 
drogodependències. 

 

Grup Treball Social Alt Penedès  Accions 
Referents: Sandra Serra 
 
Membres: Entre 6-8  
 
Qui som:  
Grup de l’Alt Penedès que volem fomentar el suport, 
l’intercanvi i les relacions entre totes les treballadores socials de 
la zona per facilitar, compartir i tractar temes de interès per a la 
professió i incrementar el treball en xarxa. 

 
 
S’han realitzat quatre reunions de 
coordinació en el territori però sense 
dur a terme cap acció concreta. 

 

Grup Treball Social CDIAP Accions 
Referent: 
Lorena García 
 
Membres: 
49 vinculats / 22 actius 
 
Qui som:  
Treballem per aprofundir en aspectes 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, revistes 
especialitzades, etc. 

Procediments 

 Iniciem metodologia de participació online  

 Comunicació i consultes internes a través de 
mailing i secció pròpia de la web del Col·legi 

Publicacions 

 Participació a la revista Desenvolupa de 
l'ACAP (Associació Catalana d'Atenció Precoç)  

Formació 

 Curs de diagnòstic social al CDIAP 
 
Comissions 

 Comissió d'Ajudes i Prestacions socials per a 
infants i famílies de l'atenció precoç  
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Grup Treball Social Grupal Accions 
Referents: 
Dolors Álvarez 
 
Membres: 
6 (fins juliol) / 4 (a partir de setembre) 
 
Qui som: 
Espai de trobada per compartir inquietuds i aprenentatges 
vinculats a la gestió de Grups de Treball Social.    

Reunions 

 Per donar suport i assessorament 
als diferents professionals que 
porten Grups de Suport Social. 

 

Grup Treball Social i Neurociències Accions 
Referents: 
Gemma Tomé 
 
Membres: 
8 
 
Qui som: 
Espai de trobada, reflexió, anàlisi i recerca social sobre l'activitat 
professional i realitat social en la que intervenim (unitats 
d'atenció ambulatòria de trastorns de conducta i demències).  

Hem participat a... 

 Al Congrés Europeu 
d'Alzheimer 2018 a través 
d’una comunicació oral 
titulada "Social understanding 
of dementia diagnosis",  on 
hem presentat estudi sobre el 
diagnòstic social a les unitats 
de cognició i conducta a 
Catalunya. 

 

Grup Treball Social Terrassa   Accions 
Referents: 
Carme Casas  
 
Membres: 
12 
 
Qui som: 
Espai de trobada en l’àmbit de Terrassa que té com 
a finalitat compartir, reflexionar i comprometre'ns 
en temes relacionats amb la nostra professió. 

Hem treballat de manera prioritària i monogràfica el 
tema de la LAPAD conjuntament amb entitats de la 
ciutat i amb la Comissió de Dependència del Col·legi. 
Per això: 
Hem participat...  

 A les Jornades de Drets Socials i Ciutadania 

 Al Ple de l'Ajuntament de Terrassa. 
Reunions: 

 Amb la Comissió de Dependència del Col·legi  

 

Grup Treball Social Vallès Occidental – Sabadell  Accions 
Referents: 
M. Trinidad González 
 
Membres: 
9 
 
Qui som:  
Grup de professionals en Treball Social que 
comparteixen  coneixements i reflexions dels 
diferents àmbits  d’ intervenció amb  l'objectiu de fer 
xarxa, ampliar recursos, oferir-nos suport i traspàs 
d'informació de temes d'interès comú. 

Funcionament intern: 

 Anàlisi de la intervenció en casos concrets. 

 Creació d’un espai online per fer consultes 
internes del grup   

 Reunions als diferents centres de treball 
dels membres del grup per tal de visitar i 
conèixer els diferents recursos 

Difusió 

 De formacions i activitats per donar a 
conèixer el grup i incorporar més 
professionals 
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Seminari Permanent d’Història  

Constituït el març de 2015, l’objectiu del Seminari és conservar la 

memòria històrica del treball social a Catalunya, impulsant la 

recerca i les publicacions i conservant el material gràfic. 

S’han realitzat 2 reunions durant l’any i d’altres de sectorials dels 

diferents projectes de recerca, en les quals s’ha treballat:  

 Gestions per trobar una professional exterior per ordenar 

l’arxiu de la seu del Col·legi. 

 

 Treball social comunitari (centrat en el període 1960 a 1980). Recerca en fase de revisió final. 

Coordinen el projecte Teresa Casanovas, Montserrat Plans i Rosa Romeu. 

 

 Inicis del treball social a hospitals. Recerca en fase de revisió final. Hi han participat més de 

trenta treballadores socials que han escrit sobre 15 hospitals. Coordinat per Glòria Rubiol. 

 

 Finalització de les biografies breus de les primeres directores de les escoles d’assistents 

socials de Catalunya i les d’aquelles professionals que han fet el seu pas per la política. També 

s’ha seguit recopilant biografies de professionals que han incidit en diferents àmbits, 

especialment les que ja no són entre nosaltres. Coordinat per Pilar Porcel.  

 

 Treball social a les empreses. S’ha redactat una presentació dels orígens i les característiques 

de les tasques de les professionals en les empreses,  de les característiques de la dependència 

dels professionals, del desenvolupament i canvi en els tipus de serveis que s'oferien als 

treballadors de l’empresa i, en alguna ocasió, a la població on estava enclavada. Coordinat per 

Amparo Porcel i Conxa Català. 

  

 Formació i Escoles de Treball Social. S’ha elaborat una introducció general sobre la història de 

la formació en treball social  i  també de la història de l’Escola de l’ICESB, des dels inicis el 

1932 fins als anys 2000. Coordina Carme Fernández. Hi participen Jose Fernández, Montserrat 

Feu i Teresa Rossell, amb la col·laboració de Teresa Crespo, M. Lluïsa Marrugat i Cristina 

Rimbau. 

 

 Inicis del treball social i dels serveis socials als municipis de la Catalunya Central. S’inicia a la 

comarca del Bages amb l’enviament d’una enquesta a treballadores socials de la zona. Es fan 

els primers contactes a les comarques del Berguedà, Solsonès i l´Anoia per formar equips de 

recerca. Coordina Montserrat Bozzo, amb la col·laboració de Josefina Bonvehí  i Marta Garcia. 

 

 Arxiu fotogràfic. S’ha enviat una carta personalitzada a les professionals jubilades, s’ha 

elaborat un document amb normes bàsiques per a la recepció de fotografies, s’ha visitat 

l’Arxiu Històric de Càritas Diocesana de Barcelona per conèixer els tipus de contenidors on 

guarden les fotografies, s’han fet gestions amb el Col·legi de Periodistes per aconseguir fotos  
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sobre la degradació dels barris i l’acció social que s’hi desenvolupava. Projecte coordinat per 

Montse Sintas. Més informació sobre l’activitat de l’Arxiu Fotogràfic. 

 Aprovació de l’inici de dues noves recerques: treball social en l`àmbit d’infància (coordinat 

per Montserrat Cusó i Jose Fernández) i treball social en l’àmbit escolar (coordinat per Joan 

Pere de Ancos). 

 

Equip ’65  

 

L’equip ’65 té com a objectiu fomentar la relació personal de les 

treballadores socials jubilades, així com estar al dia dels canvis de la 

professió i dels mitjans socials i/o recursos que ofereixen les diferents 

entitats governamentals i privades.  

Aquest any s’han renovat els càrrecs de la Junta, amb el nomenament 

d’Eugènia Ros com a nova presidenta en el lloc de Roser Ponsatí.  

 

Durant el 2018 l’Equip ’65 ha realitzat:  

 Celebració dels 25 anys de l’Equip ’65  

 5 visites culturals per Barcelona (Exposició Puig i 

Cadafalch, Fundació Vila Casas, Campus Ciutadella 

de la Universitat Pompeu Fabra, Casa de 

Convalescència del IEC i Acadèmia de Bones Lletres) 

 Representació al  Consell de la Gent Gran de 

l'Ajuntament de Barcelona, a través de la membre de l’Equip, Isabel García. 

 2 visites a exposicions del Caixa Fòrum: Musiques de l’Antiguitat i Toulouse Lautrec 

 2 excursions d’un dia al Baix Empordà i a La Garrotxa 

 Sortida de 5 dies a les Terres de l’Ebre. 

 Participació a l’exposició de Mary Richmond 

 Missa en memòria de les companyes que ens han deixat aquest any.    

 3 festes a la seu del Col·legi: Sant Jordi (amb la celebració de l’Assemblea i renovació de la 

Junta), Final de curs i la Castanyada.  

http://www.tscat.cat/download/web/2019/Febrer/Memòria%202018_Arxiu%20Fotogràfic.docx
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Els actes de 2018 
Al llarg de l’any, la Seu Central del Col·legi ha organitzat, o coorganitzat conjuntament amb d’altres 

entitats o institucions, una trentena d’actes, jornades i conferències. Entre els quals destaquem:  

 

III Congrés de Serveis Socials Bàsics 

 
Més de 700 professionals de l’àmbit social van participar en aquest Congrés, celebrat el 16 i 17 

d’octubre, sota el lideratge del Col·legi, amb la Comissionada, Isabel Morales, i coorganitzat 

conjuntament amb els Col·legis d’Educadores i Educadors Socials, de Pedagogs i de Psicologia.  

 

Sota el lema “Acompanyament professional. Transformació col·lectiva”, en aquestes jornades es va 

reflexionar sobre la situació actual i de futur dels Serveis Socials Bàsics, i sobretot, sobre quin ha de 

ser el paper dels i les professionals.  

Es van celebrar una vintena de taules rodones amb un 

centenar d’expertes i experts de diferents disciplines i 

àmbits on es van abordar temes vinculats als 4 grans eixos 

del Congrés. Així, en aquests espais de debat es va parlar 

de del vincle en l’acompanyament professional, el treball 

comunitari, la fortalesa dels professionals, els moviments 

socials, l’ètica en la pràctica professional, la relació amb els 

altres serveis, la supervisió, competències pròpies i 

impròpies, el lideratge, la recerca, la innovació o 

l’habitatge, entre d’altres. 

 

D'altra banda, també van generar un important interès 

entre les i els assistents els 14 pòsters de projectes i 

experiències seleccionats per al Congrés i que van estar 

exposats durant els dos dies. 

 

Més informació sobre el Congrés  

https://cssb.cat/
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Celebració del Dia Mundial del Treball Social i entrega de la Medalla d’Or  

 

El mes d’abril es fa l’acte d’entrega de la Medalla d’Or del Col·legi, coincidint amb el Dia Mundial del 

Treball Social. 

Entre les guardonades es troben, en la categoria de significació del treball social en el moment actual, 

la Teresa Aragonès, docent i supervisora en Treball Social i Serveis Socials i membre de la Revista de 

Treball Social (RTS) i, en la categoria de Trajectòria Professional, la Núria Carrera, degana del Col·legi 

entre 2009 i 2017.  

En aquesta edició s’estrena una nova categoria d’institució en defensa dels drets socials. En aquest 

cas el reconeixement és per a la tasca de Proactiva Open Arms. 

Més informació sobre la Medalla d’Or del Col·legi  

 

Ajuts de Cooperació al Desenvolupament del Col·legi 

 

La Comissió de Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món del Col·legi realitza, al juny, l’acte 

d’entrega dels “Ajuts de Cooperació al Desenvolupament”. Aquest 2018 les entitats seleccionades 

per la seva tasca de cooperació internacional han estat l’Associació Afro-catalana d’Acció solidària, 

Positive Society Nepal i la Fundació Main. 

Més informació sobre els Ajuts de Cooperació al Desenvolupament  

 

http://www.tscat.cat/continguts/noticies/nuria-carrera-teresa-aragones-i-proactiva-open-arms-medalles-dor-al-treball
http://www.tscat.cat/continguts/noticies/emotiu-acte-dentrega-dels-premis-de-cooperacio-al-desenvolupament-2017
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IX Premi de Recerca Dolors Arteman 

 

A l’octubre es fa l’acte d’entrega del IX Premi de Recerca de Treball Social Dolors Arteman. Xavier 

Miranda Ruche, en la categoria de Millor Treball de Recerca Finalitzat, guanya amb el projecte 

“Treball Social en Salut Mental. Una anàlisi de la Disciplina i la Identitat Professional a Catalunya”. 

Mentre que en la categoria de Millor Proposta de recerca a realitzar, Mercè Ginesta, Maite Boldú i 

Xavier Casademont, han estat els premiats amb la proposta “Qui governa els serveis socials?”. 

Més informació sobre el IX Premi de Recerca Dolors Arteman 

 

Exposició “Mary E. Richmond. Construint teoria des de la pràctica” 

 

 

 

 

 

 

 

El Col·legi, conjuntament amb el Consejo General de Trabajo Social, va organitzar del 28 de febrer a 

l’11 de març, al Reial Cercle Artístic, aquesta exposició coincidint amb el centenari de la publicació de 

Social Diagnosis de Mary E. Richmond. La mostra representava un viatge contextual a la vida de 

Mary E. Richmond i a la mateixa història del treball social, amb una immersió en les arrels més 

profundes i primàries de la professió.   

En el marc de l’exposició, juntament amb la Revista de Treball Social (RTS), es va organitzar el 

col·loqui ‘Diàleg sobre les aportacions de la Mary E. Richmond al treball social d'avui’.  

Més informació sobre el Diàleg en relació a les aportacions de Mary Richmond  

 

http://www.tscat.cat/continguts/noticies/es-lliura-el-9e-premi-de-recerca-de-treball-social-dolors-arteman
http://www.tscat.cat/continguts/noticies/retrobant-nos-amb-mary-e-richmond
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Els altres actes que s’han realitzat durant l’any han estat:  

 

Gener: 

 Presentació del llibre “Supervisón. Espacio de 

aprendizaje significativo. Instrumento para la 

gestión”.  

 Conferència els “Serveis Socials i Mediació. 

Quina ha de ser la relació?”, amb motiu del Dia 

Europeu de la Mediació.  

 Presentació de la “Guia d’acompanyament en 

el dol perinatal”. 

 Debat “La mort, una qüestió de vida. Fent 

Treball Social”, conjuntament amb l’Associació 

Dret a Morir Dignament. 

 

Febrer:  

 Debat “Complementar el nostre sistema de benestar social i reduir les desigualtats”, 

conjuntament amb el Congrés Participatiu Catalunya i Futur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Març:  

 Exposició “Mary E. Richmond. Construint 

teoria des de la pràctica” 

 IV Col·loqui "Els menors no acompanyats. 

Una nova realitat?"  

 Jornades Interdisciplinars Catalanes de 

Residències de Gent Gran, conjuntament 

amb diversos Col·legis professionals 

implicats en aquest sector 
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 Xerrada homenatge a la professió amb motiu del 

Dia del Treball Social, conjuntament amb la 

Universitat de Barcelona. 

 

 

 

Abril:  

 Dia Mundial del Treball Social i entrega de la Medalla d’Or 

 Presentació a Barcelona del monogràfic "Dictamen: Els Serveis Socials Bàsics (SSBB) a la 

província de Barcelona". 

 Jornada de treball “Aplicació Llei 24/15”, conjuntament amb diverses companyies d’aigües. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maig:  

 

 

 

 Presentació del llibre “Te quiero hasta el cielo” narració 

sobre la vida, malaltia i mort d’una mare que pateix 

Alzheimer.  

 Conferència sobre els avantatges de la pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil professional. 
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Juny 

 

 Entrega dels Ajuts de Cooperació al Desenvolupament del Col·legi 

 25 anys de col·legiació a Barcelona  

 Taula rodona “Com acompanyem a persones refugiades. Perspectives des del Treball social”  

 Col·loqui “Violència sexual i dones refugiades. Quin paper podem jugar des del treball 

social?”, conjuntament amb el Grup Antigona.  

 “Taula d’experiències: Programes i serveis en l’àmbit de la Mediació i la intervenció en 

conflictes familiars”, amb la Universitat de Vic.  

Juliol  

 Conferència "L'ètica en l'impuls de l'acció comunitària”.  

 

 

 

 

 

 

 

Setembre 

 Taula rodona "Les preguntes mai fetes sobre la coordinació de parentalitat".  
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Octubre 

 Exposició "La mort, digna i il·lustrada", 

conjuntament amb l’Associació Dret a Morir 

Dignament. 

 Conferència "Principals novetats del 

Reglament General de protecció de dades i el 

seu impacte en l’àmbit social: introducció a la 

normativa de protecció de dades", 

conjuntament amb el Col·legi d’Educadores i 

Educadors Socials de Catalunya i l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades.  

 IX Premi de Recerca Dolors Arteman 

 III Congrés de Serveis Socials Bàsics 

 

Novembre 

 

 Acte d'inauguració del Postgrau "Adolescents i Joves Migrants no 

Acompanyats”,  organitzat amb la UFR Escola de Treball Social de la 

Universitat de Barcelona i la Fundació IDEA.  

 Conferència "Els drets dels nens i nenes avui", juntament amb 

diferents col·legis membres de la Sectorial Social, Ensenyament i 

Humanitats de l’Associació Intercol·legial. 

 Participació amb estand propi a la Mostra d'Entitats del VI 

Congrés de la Taula del Tercer Sector Social. 

 

 

 

 

 

 

Desembre 

 Presentació de la "Guia de detecció d’indicis i 

derivació de persones amb necessitats de 

protecció internacional", amb la Xarxa 

Asil.cat. 
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Com a Col·legi també hem estat presents, com a ponents o participants, en prop d’una vintena 
d’actes, jornades i conferències:  

 Jornada anual del Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials 

 Jornada ‘De la Emergencia habitacional a las respuestas de la sociedad civil’  

 Presentació del programa ‘Bon Veïnatge’ de l’Ajuntament de Martorell   

 Acte “Salut per a tothom” 

 Jornada “Treballant amb les emocions en el tractament dels trastorns addictius. Un model 

d’atenció des del constructivisme post-racionalista” 

  ‘XIII Congreso Estatal de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud’  

 2a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials 

 Jornada ‘L’Acció comunitària inclusiva, cap a la transformació dels serveis socials’  

 Jornada sobre la realitat dels joves extutelats. 

 I Fòrum de Diàleg Professional  

 VI trobada de treball social sanitari i la I Jornada de la Sociedad Científica Española de Trabajo 

Social Sanitario  

 Presentació de les conclusions de l'ambit de Benestar Social "Consolidar i complementar el 

nostre sistema de drets socials i reduir les desigualtats".  

 Fòrum Internacional sobre "Mutilació Genital Femenina (MGF). Explorant estratègies i bones 

pràctiques. D'allò local a allò global"  

 XIV Congrés Internacional FAPMI d'Infància Maltractada.  

 Congrés “Activa’t per la salut mental: més enllà del pilotatge”  

 Lliurament de la desena edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela 
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Les Delegacions 
Delegació de Girona 

Junta Territorial  

 

Vicedegà: Jaume Fort i Cònsul 

Secretaria: Teresa Galindo 

Tresorera: Marta Compte 

 

Al llarg de l’any han realitzat 8 juntes territorials. 

 

 

 

La Col·legiatura 

 

Relacions institucionals  

La Delegació de Girona ha mantingut durant l’any trobades i reunions amb institucions i entitats com 

el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de 

Girona,  el Cònsol Honorari del Regne Unit a Girona, la vicecònsol del British Consulate General a 

Barcelona, la British Benevolent Association, la Universitat de Girona, la UNED, el Col·legi 

d’Advocats de Girona, el Col·legi de Psicologia de Girona i el Dixit.  
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Formació  

Durant el 2018, s’han impartit 10 cursos i tallers a la Delegació.  

 Prestacions de la S.S. a Mifas. Formadora: Elsa Salgado. 10/01/2018. 

 Curs LAPAD. Formadores: Elisabet Fornell, Sandra Casado, Mercè Mir i Yolanda Martínez. 

13/02/0218. 

 Taller l’Entrevista de feina. Formadora: Anna Masvidal. 14/03/2018. 

 Taller Els canals i xarxes. Formadora: Anna Masvidal. 24/04/2018. 

 Taller de Recerca de feina. Formadora: Anna Masvidal. 23/05/2018. 

 Taller l’Entrevista de feina. Idees per tenir èxit. Formadora: Anna Masvidal. 27/06/2018. 

 El genosociograma des de la bio-psicogenealogia per a T.S. i professionals de la relació d’ajuda. 

Nivell 1. Formadora: Cristina Millan. 19/09/2018. 

 Casos pràctics. Formadora: Carmen Hernandez. 27/09/2018. 

 Taller Millora el teu CV i revisa canals més efectius en la recerca de feina. Formadora: Anna 

Masvidal. 31/10/2018. 

 Intervenció del T.S. en Salut Mental. Formador: Xavier Miranda. 19/11/2018. 

 
Actes 
La Delegació ha organitzat, en solitari o conjuntament amb d’altres entitats, 18 jornades i/o 

conferències durant el 2018.  
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 Jornada “Mediació i pràctiques col·laboratives”, conjuntament amb la Comissió de Mediació 
del ICAG, el Col·legi de Psicòlegs, la UdG i la Cambra de Comerç de Girona. 19/01/2018 

 Xerrada “Llocs de vida per a les persones amb trastorn mental”. 24/01/2019 

 Conferència “DMD: Utilitats i objectius del Document voluntats anticipades”. 31/01/2018 

 Xerrada “De la incapacitació al suport. Procediment judicial”. 07/03/2018 

 Conferència “De la Incapacitació al Suport. La Convenció de la ONU sobre els drets de les 
persones amb discapacitat”. 21/03/2018 

 Xerrada “Mutilacions genitals femenines”. 09/04/2018 

 Debats en Treball Social i Política Social: Saber, conèixer, compartir: Sinergies entre 
coneixement i intervenció. De l’11 al 24/04/2018 

 Presentació del llibre “Ales de paper”. 25/04/2018 

 Xerrada sobre Constel·lacions. 10/05/2018 

 Jornada “Drets, deures i responsabilitats del mediador”, amb GironaMediació. 16/05/0218 

 Taula Rodona “Els col·legis professionals sanitaris”. 25/05/2018 

 Conferència “El T.S. en el malalt oncològic i la seva família”. 30/05/2018 

 Xerrada “Justícia restaurativa en la jurisdicció de menors”. 25/09/2018 

 Xerrada “Acolliment familiar”. 02/10/2018 

 Xerrada-taller “Els ordres sistèmics en constel·lacions familiars individuals”. 04/10/2018 

 Conferència “Els Serveis Socials Bàsics avui en dia”. 24/10/2018 

 Presentació del llibre “Justicia juvenil y prácticas restaurativas: Trazos para el diseño de 
programas y para su implementación” i  Taller intensiu  de pràctiques i cercles restauratius, 
conjuntament amb la Universitat de Girona, el Col·legi d’Advocats de Girona, el Col·legi de 
Psicologia i la Cambra de Comerç de Girona. 25 i 26/10/2018 

 Presentació del “Dictamen de Serveis Socials Bàsics”.12/12/2018 

 Lliurament del premi del 3r. concurs de relats Marià Casadevall, organitzat amb Dixit i 
l’Ajuntament de Girona. 19/12/2018 

 

Convenis 
Aquest any la Delegació de Girona conjuntament amb la Universitat de Girona, el Col·legi d’Advocats 

de Girona, el Col·legi de Psicologia de Catalunya-Delegació de Girona i la Cambra de Comerç de 

Girona han signat el convenir per crear el projecte “Girona Mediació”, una iniciativa pionera a 

Catalunya per potenciar aquesta fórmula de resolució de conflictes. (Més informació) 

 

Posicionaments  

La Delegació ha realitzat, a mitjans novembre, un posicionament en relació als Menors no 

Acompanyats per posar de manifest la bona coordinació entre les institucions que gestionen aquests 

menors i les d’atenció social que funcionen en els territoris i per destacar la importància que les totes 

aquestes institucions tinguin una imbricació en totes les intervencions i actuacions de caire social i 

comunitari que es duguin a terme.  

 

 

http://girona.tscat.cat/continguts/noticies/projecte-girona-mediacio
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Presència als mitjans 

La Delegació ha tingut una aparició als mitjans. En concret, una entrevista al vicedegà de la Delegació, 

Jaume Fort al Diari de Girona, en relació a l’aplicació de la Renda Garantida.  

 

Mediació 

Durant aquest any la Delegació ha comptat amb 5 mediadores en actiu, que han fet 3 mediacions.  

 

Grups de Treball de la Delegació  

La Delegació ha tingut al llarg de l’any 3 grups de treball actius.  

Grup Emergències i Catàstrofes Accions 
Referents: Roser Parerea i Magda Serrano 
Membres: 8  
Qui som: Grup amb formació específica per actuar en el 
moment d’activació en cas d’emergència i/o catàstrofe, 
aportant la valoració social i les tècniques per coordinar 
i treballar en xarxa pròpies del treball social. 

 
 
S’han fet 4 reunions al llarg de l’any però sense 
fer cap acció en concret. 

 

Grup SIM Girona Accions 
Referent: Àngels Arenyes 
Membres: 5 
Qui som: Grup de treballadores socials mediadores. 

 
S’ha fet un SIM. 

 

Grup Supervisió Accions 
Referent: Lola Serna 
Qui som: L’objectiu és fer supervisió a joves que estiguin 
iniciant la seva carrera professional.  

 
No s’han fet accions aquest any. 
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Delegació de Lleida 

Junta Territorial  

 

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. 

 

La Junta ha realitzat 12 reunions durant el 2018. 

 

 

La Col·legiatura 

 

Relacions institucionals  

Durant l’any, la Delegació ha mantingut reunions amb diverses institucions i entitats com el Consell 

de Benestar i Acció Social de l’Ajuntament de Lleida, el Consell Municipal de Gent Gran, el Consell 

Municipal de la Discapacitat, el Consell Consultiu de Coordinació de Salut Pública de Lleida, la 

Plataforma Lleida Social, la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida, el Col·legi d’Advocats, 

Col·legi de Psicòlegs i l’Associació Respira.  
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Formació  
Durant el 2018, s’han impartit 11 cursos i tallers a la Delegació.  

 Habilitats per detectar i afrontar el xantatge emocional en processos de mediació. 08/02/2018  

 Taller per la recerca de feina. 19/02/2019 

 Genosociogrames familiars des de la biopsicogenealogia per a la gestió de problemes 

biopsicosocials. 20/02/2018  

 El genosociograma des de la biopsicogenealogia per a treballadors socials i professionals de la 

relació d’ajuda (nivell 1). 01/03/2018 

 Taller L’entrevista de feina, idees per tenir èxit. 10/04/2018 

 Taller Millora el teu CV i revisa els canals més efectius en la recerca de feina. 15/05/2018 

 Taller Recerca de feina: CV, canals i xarxes 2.0. 19/06/2018 

 El genosociograma des de la biopsicogenealogia per a treballadores socials i professionals de la 

relació d’ajuda (nivell 2). 18/09/2018  

 Taller Dissenya el teu Itinerari professional: el millor CV i els millors canals! 02/10/2018  

 Entrevista Motivacional. Nivell 1. 14/11/2018 

 Models d’intervenció del Treball Social en salut mental. 20/11/2018  

 
 
Actes 
La Delegació ha organitzat, en solitari o conjuntament amb d’altres entitats, 18 jornades i/o 

conferències durant el 2018.  
 

 Dia Europeu de la Mediació “Conflicte o Convivència?”. 

15/02/2018 

 Jornada Dia Mundial del Treball Social “Converses des 

del Treball Social. La força de la paraula”, conjuntament 

amb la Universitat de Lleida. 13/03/2018 

 Participació a la Fira d’entitats de la Universitat de 

Lleida. 19/04/2018 

 Conferència “DMD: Morir dignament, un dret humà”. 

20/04/2018 

 Xerrada “Peritatge social: una branca del treball social”. 

17/05/2018 

 Conferència “Les mutilacions genitals femenines: 

Identitat, salut i drets humans. Proposta per a un 

abordatge preventiu des de l’atenció primària”. 

29/05/2018 

 Conferència “Dictamen: Els Serveis Socials Bàsics. Situació actual i propostes de millora. Una 

mirada des del Treball Social”. 07/06/2018 
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 Taula rodona “Aportar refugi, acollir la vida”. 18/06/2018 

 Conferència “Convidem a... Núria Ruiz i Meritxell Torres”. 

18/09/2018 

 Conferència “Treball social i famílies”. 27/09/8018 

 “Convidem al Molinet i a Salut Mental Ponent”. 

29/11/2018 

  Conferència “Convidem a...  Assumpció Salat”. 

11/12/2018 

 Acte 25è aniversari col·legiació. 18/12/2018 

 

 

Convenis 

El setembre d’aquest any s’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal de les Garrigues de 

prestació del SIM.  

 

Presència als mitjans 

Al llarg de 2018 la Delegació ha tingut presència en dues ocasions als diaris Segre i La Mañana. Al 

gener, a través d’un escrit realitzat pel grup de Mediació amb motiu del Dia Europeu de la Mediació. I 

l’altre al març, amb un escrit de la vicedegana coincidint amb la celebració del Dia del Treball Social.  

 

Mediació 

La Delegació disposa de 7 mediadors/es en actiu que han dut a terme diferents sessions de mediació 

durant aquest any.  

 

Supervisió 

Al llarg de l’any s’han realitzat 11 supervisions grupals a:   

 A grups del Consell Comarcal del Segrià i del Consell Comarcal de l’Urgell.  

 A càrrecs directius del Consell Comarcal del Segrià. 

 Al Consell Comarcal del Pallars Jussà i al Consell Comarcal de la Noguera.  

 A professionals de les Àrees Bàsiques de l’Alt Urgell-Solsonès, la Segarra i a les quatre Àrees 

Bàsiques de la ciutat de Lleida. 
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Grups de Treball  

La Delegació ha tingut al llarg de l’any 4 grups de treball actius. A més aquest any, s’ha començat a 

constituir un nou grup, el de Salut.  

 

Grup Emergències i Catàstrofes Accions 
Referents: Raquel Farré 
Membres: 18  
 

Funcionament intern:  

 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. 

Xerrades: 

 “Superant l’Himàlaia”, impartida per l’Artur Roman 

 

Grup Mediació Accions 
Referents: Montse 
Piñol 
Membres: 8  
 

Hem organitzat:  

 Conferència “Conflicte o Convivència” dins del Dia Europeu de la Mediació.  

 Presentació del SIM a Les Garrigues i conferència “Serveis Socials  i 
mediació, quina ha de ser la relació?”. 

Difusió:  

 Article al Segre i La Manyana amb motiu del Dia Europeu de la Mediació. 
Formació: 

 Dos tallers de mediació comunitària dins del mòdul d’Inclusió social de l’INS 
Ronda de Lleida. 

 Curs “Habilitats per detectar i afrontar el xantatge emocional en processos 
de mediació”.  

 Taller de formació de mediació comunitària al CC de la Noguera. 
Reunions externes: 

 Coordinació amb l’Ajuntament de Lleida per valorar possible conveni SIM. 

 

Grup Pèrits Accions 
Referents: Irene 
Gardeñes 
Membres: 8  
 

Actes:  

 Preparació d'una taula rodona per difondre la figura del pèrit des de 
totes les vessants (privat, públic, emprenedoria...). 

 Conferència per donar a conèixer el peritatge social. 

 

Grup Dependència i Discapacitat Accions 
Referents: M. José Gómez 
Membres: 10 
 

Funcionament intern:  

 S'ha aprofundit sobre temes escollits entre els integrants 

 S’ha intercanviat coneixement i opinions del dia a dia del 
treballador social. 

 Contacte, formació amb d'altres professionals externs. 
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Delegació de Manresa-Catalunya Central 

Junta Territorial  

 

 

Vicedegana: Gemma Solanas i Bacardit 
Secretària: Eva Clapes Ayuda 

Tresorera: Merce Jubells Castelló 

 

S’han realitzat 10 juntes territorials a la Delegació.  

 

 

La Col·legiatura  

 

 

 

 

 

 

 

Activitat institucional  

La Delegació ha mantingut al llarg de l’any diferents reunions i trobades amb diverses institucions i 

entitats com el Consell Municipal de Drogodependència, el Consell Municipal de Solidaritat, el 

Consell de la Gent Gran del Bages, la Taula Habitatge, el Pla Estratègic Grup Motor de la  Gent Gran, 

la Taula del Tercer Sector, el Pla Inclusió Social, Grup Tècnic Gent Gran, la Xarxa Acollida Refugiats 

Consell Comarcal, el Consell Participatiu Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa, el Consell de 

Gent Gran Consell Comarcal, Consell Municipal de Salut i el Col·legi d’Advocats. 
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Formació  
Aquest any s’han realitzat 6 cursos i tallers a la Delegació.  

 Prestacions del Sistema de la seguretat social a nivell contributiu i no contributiu. 08/02/2018 

 El Genosociograma des de la bio-psico-genealogia per al Treballador Social-Nivell 2. 

13/02/2018 

 Taller de Recerca de Feina. 26/04/2018 

 Taller Comunicació no violenta. 31/05/2018                               

 Sessions de Supervisió. 11/06/2018 

 Casos Pràctics. 01/10/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes 

Al llarg de 2018, la Delegació ha realitzat 5 jornades i/o conferències.  

 

 Dia Internacional Treball Social i 25 anys col·legiació. 20/03/2018   

 Jornada “Violència masclista”. 25/5/2018 

 Presentació Dictamen de SSB a Manresa. 28/06/2018 

 Presentació Dictamen SSB a Vic. 15/11/2018 
 Presentació Dictamen SSB a Igualada. 23/11/2018 
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Presència als mitjans 

Aquest any la Delegació ha sortit tres cops en el Diari Regió 7, per la celebració dels 25 anys de 

Col·legiació i les presentacions dels Dictàmens de Serveis Socials Bàsics a Manresa i Igualada.  

 

Mediació 

La Delegació de Manresa-Catalunya Central ha disposat de 6 mediadores homologades aquest 2018.  

 

Grups de Treball  

La Delegació ha tingut al llarg de l’any 7 grups de treball actius.  

 

Grup Gent Gran Accions 
Referents: Ramona Griñó 
Membres: 10 
Qui som: Ens encarreguem de la intervenció social en 
l’atenció a la gent gran, normativa, protocols d’actuació, 
documentació i formació.  

Formació:  

 Sessió amb la treballadora social 
referent de l’equip de 
Dependència  

 

Grup Mediació Accions 
Referents: Núria Sánchez 
Membres: 6 
Qui som: Oferir el servei de mediació al Bages 

No s’han fet accions 

 

Grup Sanitat Accions 
Referents: Elisabeth Hernández 
Membres: 9 
Qui som: Objectiu parlar sobre novetats a les 
institucions sanitàries, nous recursos, informació 
circuits i derivacions. 

Hem participat:  

 A la Jornada d’Atenció Multidisciplinària. 
 

 

Grup Serveis Socials Bàsics  Accions 
Referents: Sandra Trullàs 
Membres: 7 
Qui som: Tractem qüestions relacionades amb els SSB  

S’han realitzat 3 reunions, però sense fer cap 
acció concreta. 
 

 

 

Grup  Emergències i catàstrofes Accions 
Referents:  Sandra Trullàs  
Membres: 9 
Qui som: Grup d’intervenció en emergències 

No s’han fet accions 



 

 

P
àg

in
a4

5
 

 

 

 

Grup Territorial Anoia  Accions 
Referent: Marta Roca  
Membres: 6 
Qui som: 
Espai de trobada de professionals del treball social d’Anoia. 

Hem organitzat: 

 Un curs, un taller, la presentació 
del Dictamen de SSB a Igualada i 
el Sopar Anual del grup.  

 

Grup Territorial Osona Accions 
Referent: Carme Guinovart i Montse Genescà 
Membres: 7 
Qui som:  
Espai de trobada per treballar sobre temes que sorgeixen i 
d´on surten les propostes de formació del territori. 

Hem organitzat: 

 La presentació del Dictamen SSB a 
Vic, juntament amb el Dixit. 
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Delegació de Tarragona 

Junta territorial  

 

 

Vicedegana: Emma Pérez 

Secretària: Mireia Bonet 

Tresorer: Simon Sas 

Vocal: Sandra Gimeno 

S’han realitzat 9 reunions territorials durant el 

2018.   

 

 

 

La Col·legiatura  

 

 

 

 

 

 

 

Activitat institucional  

Durant l’any, la Delegació ha realitzat diverses reunions i trobades amb institucions i entitats com la 

Comissió de Salut de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, els Serveis Territorials de Treball, Afers 

Socials i Famílies a Tarragona.   
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Formació  
 

Aquest any s’han realitzat 8 cursos i tallers a la 

Delegació. 

 

 Els Plans d’Intervenció Social: del disseny a 

l’avaluació. 01/02/2018 

 Taller Recerca de feina. 06/03/2018  

 Anàlisis de genogrames familiars des de la 

biopsicogenealogia per la gestió de problemes 

biopsicosocials. Nivell 3. 20/03/2018 

 

 Taller l’Entrevista de feina, idees per tenir èxit. 17/04/2018 

 Taller Millora el teu Currículum Vitae i revisa les xarxes més efectives per la recerca de feina. 

29/05/2018 

 Taller l’Entrevista de feina, idees per tenir èxit. 26/06/2018 

 Casos Pràctics. 02/10/2018 

 Taller: Dissenya el teu itinerari professional: el millor CV i els millors canals. 20/11/2018 

 

 

Actes 

La Delegació ha organitzat, en solitari o conjuntament amb d’altres entitats, 7 actes, jornades i/o 

conferències durant el 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xerrada informativa “El projecte de sensibilització a la supervisió”. 29/01/2018  

 VII Jornades de Mediació a Tarragona, coorganitzat amb d’altres entitats. 05/02/2018. 
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 Jornada: Dia Mundial del Treball Social “Serveis Socials de base, cap a on anem?”. 10/05/2018 

 Xerrada: “Morir dignament, dels drets que ja tenim als que ens falten”. 22/05/2018 

 Xerrada informativa: 1a edició del Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa. 

18/06/2018 

 II Jornada Treball Social Sanitari, Peça clau en Salut. Membres del Comitè Organitzador 

16/11/2018  

 Xerrada Renda Garantida Ciutadania. 13/12/2018  

 Col·laboració en la recollida de joguines amb la Creu Roja Joventut de Tarragona. 17/12/2018 
 

També hem assistit: 

 Acte institucional dels 25 anys de la Facultat de Ciències Jurídiques.  

 Exposició “Llibertats artístiques”.  

 Acte de presentació del nou equip de govern de la Universitat Rovira i Virgili.  

 Acte de presentació del COPEC i nova vocal a Tarragona.  

 

 

Mediació 

Actualment la Delegació de Tarragona compta amb 9 mediadors habilitats en actiu, que han fet 8 

mediacions al llarg de l’exercici. 

 

Grups de Treball  

La Delegació ha tingut al llarg de l’any 4 grups de treball actius.  

Grup 
Emergències i 
catàstrofes 

 
Accions 

Referent: Emma 
Pérez 
Membres: 10 
 

Funcionament intern:  

 Establir el calendari de guàrdies anual i planificació dels dos primers mesos del 
calendari del 2019. 

 Valoració dels simulacres de l’Aeroport del Prat i l’Aeroport de Reus.  

 Planificar formació en emergències per al 2019. 

 Planificar el Congrés Internacional d’Emergències de 2020. 
 

Actes: 

 Cafè tertúlia a la delegació de les Terres de l’Ebre per informar sobre el grup. 

 

 

 

 

 



 

 

P
àg

in
a4

9
 

 

 

 

 

Grup Mediació i servei SIM Accions 
Referent: Susagna Galcerà 
Membres: 6 
 

Actes:  

 Xerrada divulgativa per donar a conèixer el servei SIM i avantatges 
que implica l’ús de la mediació.           

Hem participat a...  

 VII Jornades de Mediació a Tarragona.  

 

Grup Salut Accions 
Referent: Simon Sas 
Membres: 7 
 
 

Funcionament intern:  

 Coordinació i derivació entre els serveis socials sanitaris i els serveis socials 
bàsics, especialitzats i altres. Abordem també altres temes importants i 
treballables pel grup:  infància, incapacitacions Legals, gestants en risc, etc. 

 Realitzar recerca bibliogràfica en quant al primer tema a treballar i compartir 
els protocols que disposem al respecte. 

 Proposta de treball sobre la Protecció de Dades en el treball social. 

 

Grup Serveis Socials Bàsics Accions 
Referent: Sandra Gimeno 
Membres: 11 
 

Funcionament intern:  

 Treball en xarxa. Lideratge, implicació, funcions, responsabilitat i pla 
de treball entre altres serveis. 

 Realitzar un mapa conceptual de com treballen tots els integrants 
del grup en els seus llocs de feina. 
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Delegació de Terres de l’Ebre 

Junta Territorial  

 

Vicedegana: Caterina Cortés i Sabaté  

Secretaria: Cristina Barragan i Solé  

Tresorera: Anna Maria Altadill i Ardit 

 

Durant el 2018, s’han realitzat 11 reunions territorials.  

 

 

La Col·legiatura  

 

Activitat institucional  

Al llarg del 2018, la Delegació ha mantingut diverses trobades amb entitats i institucions com la 

delegada Territorial de Salut, el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i la Comissió 

Tècnica “Envelliment i Despoblació”. 

 

Formació  

A la Delegació de Terres de l’Ebre s’han impartit 3 cursos i tallers durant l’any 2018 

 

 Taller de Recerca de feina. Formadora: Anna Masvidal. 08/05/2018  

 El procés de Dol. Formadora: Maria Victòria Marin Palacios. 09/05/2018  

 Sensibilització a la Supervisió. Formadora: Eva Díaz Martínez. 15/11/2018. 
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Actes 

Durant aquest any, la Delegació ha organitzat 3 Cafè Tertúlia. 

 Cafè Tertúlia: “El paper del treballador social al CDIAP”. 

05/04/2018.  

 Cafè Tertúlia: “Comissió d’Emergències”. 31/05/2018.  

 Cafè Tertúlia: ‘’MENA’’. 27/11/2018. 

També hem assistit a... 

 Acte inaugural de la Festa del Renaixement de Tortosa.  

 Apertura de  XXXVIII Curs de formació en ciències de la 

Salut  

 Inauguració de la Unitat d’Atenció Nefrologica de les 

Terres de l’Ebre  

 La II Jornada de Treball Social Sanitari, Peça Clau en 

Salut.  

 Al III Congrès de Serveis Socials Bàsics.  

 

Mediació 

La Delegació de Terres de l’Ebre compta amb 1 mediador actiu. 

 

Grups de Treball  

Aquest any, hi ha hagut 2 grups de treball actius a la Delegació. El d’Emergències i Catàstrofes, 

compartit amb la Delegació de Tarragona. I un de nova creació, el de Salut, que ha arrancat amb 9 

membres i que té com a persona de referència l’Anna Altadill.  
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Els nostres Serveis 
Formació 

 

Cada any, el Col·legi posa al servei de les col·legiades un programa de formació continuada per estar 

al dia i/o adquirir noves competències en diferents aspectes vinculats al treball social.  
 

 

 

 

 

 

 

Augmenta un 18,4% l’oferta de cursos programats respecte l’any passat.  
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S’incrementen un 7% els cursos 

realitzats en comparació amb l’exercici 

anterior.  

 

 

 

 

 

Baixa el nombre d’alumnes, un 17% 

menys en relació a 2017. 

 

 

 

Resum de l’oferta formativa en les diferents delegacions del Col·legi.   

DELEGACIÓ PROGRAMATS REALITZATS ALUMNES 

Barcelona 44 29 404 

Girona 14 9 78 

Lleida 14 10 109 

Manresa- Catalunya Central 8 5 54 

Tarragona 6 6 53 

Terres de l’Ebre 4 2 13 

TOTAL 90 61 711 

 

Formació externa 

El Col·legi també organitza formació per a institucions, hospitals, administracions, entre d’altres, 

adaptada a les seves necessitats. Durant aquest any, s’han dut a terme 13 cursos d’aquest tipus. 
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Formació universitària 

Durant el 2018, el Col·legi ha organitzat conjuntament amb diverses universitats catalanes postgraus i 

màsters vinculats al treball social i que permeten oferir al col·lectiu professional una formació 

específica i de qualitat.  

 Postgrau en Peritatge Social  

Se celebra la 3a edició d’aquest postgrau que es realitza amb la Universitat de Vic (UVic) i que té com 

a finalitat l'especialització en ciències socials forenses dels professionals de l'àmbit social. En aquesta 

edició hi ha participat un total de 13 alumnes.  

Com a cloenda del Postgrau, el 13 de juliol, es va celebrar la conferència "L'autonomia dels menors 

entre 12-16 anys i la seva aplicació a l'avaluació pericial forense en l'àmbit de la família” impartida 

pel doctor en Psicologia i professor titular per la Universitat de Barcelona, Adolfo Jarne.  

 

 Postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar  

Segona edició d’aquesta formació que s’organitza també amb la Universitat de Vic (UVic) i que 

pretén ser un referent per a futurs/es mediadors/es, on s'incideix en la difusió de la cultura del diàleg 

i en la resolució de conflictes com a via alternativa a la judicial. En total, el Postgrau ha comptat amb 

14 alumnes. El 26 de juny, es duu a terme l’acte de cloenda del curs amb la celebració de la ‘Taula 

d’experiències: Programes i serveis en l’àmbit de la Mediació i la intervenció en conflictes 

familiars’.  
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 Postgrau “Adolescents i Joves Migrants no Acompanyats: Persones en trànsit a la recerca 

d'una vida digna” 

Primera edició d’aquesta formació que s’organitza amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Fundació 

Idea per abordar els nous paradigmes que estan cridats a transformar el model vigent d’atenció a les 

persones migrades adolescents i joves i reorientar el rol de les i els professionals que intervenen en el 

seu acompanyament, atenció i suport. El curs arrenca amb 18 alumnes.  

El 9 de novembre es realitza l'acte 

d'inauguració d’aquest Postgrau amb la 

conferència de la professora de la 

Facultat de Filosofia de la Universitat de 

Barcelona, Begoña Roman, que va parlar 

sobre "L'adolescència: educar en i des de 

la complexitat". I de la lletrada del 

Tribunal Constitucional, Itziar Gómez, que 

va tractar el tema de la garantia 

jurisdiccional dels drets dels menors en 

un constitucionalisme plural. 

 

Altres formacions universitàries 

 El Col·legi i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme signen un conveni per col·laborar en 

activitats de formació, investigació científica i transferència de coneixement. L’acord també 

inclou avantatges per matricular-se en el Màster en Atenció Integrada a la Cronicitat i 

l'Envelliment que imparteix l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus de la 

Universitat Pompeu Fabra.  

 Col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el Col·legi Oficial d'Educadores i 

Educadors Socials per coorganitzar la primera edició del Màster en Innovació en la 

Intervenció Social i Educativa, que té com a objectiu formar especialistes en metodologies 

d'intervenció social i educativa innovadores per a l'acompanyament de persones, grups i 

comunitats en processos de canvi. 
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Orientació i Borsa de Treball 

A principis de 2018 hem posat en marxa el Servei d’Orientació i hem ampliat i millorat el Servei de 

Borsa de Treball amb l’objectiu d’oferir un millor assessorament i suport a la col·legiatura en la 

recerca de feina i/o creixement professional.  

D’entre les accions realitzades aquest any s’inclouen la creació de la nova plataforma de Borsa de 

Treball i la posada en marxa de tallers i activitats gratuïtes per ampliar els recursos a l’hora de buscar 

feina.  

 

Borsa de Treball  

Aquest any s’han publicat a la Borsa de Treball del Col·legi un total de  

1.108 ofertes de feina, cosa que representa 352 ofertes més que al 2017. 

 

Aquestes ofertes han estat majoritàriament dels àmbits de  gent gran i 

atenció primària, ubicades a la província de Barcelona i procedents 

d’altres canals (portals de recerca de feina). 

 

Distribució territorial de les ofertes:                               

 

                        

                  

           Tipologia d’ofertes publicades:  
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Els àmbits de treball de les ofertes publicades: 

Àmbit de treball Ofertes de feina 

Gent gran  20% 

Atenció Primària 17% 

Discapacitats 7% 

Immigració 7% 

Infància i Adolescència 6,5% 

Inserció laboral 6,3% 

Salut i sanitat 5,5% 
SAD 4,5% 

Joventut 4% 

Dona i LGTBI 3,4% 

Salut mental  3% 

Docència  2,7% 

Pobresa i exclusió social  2,2% 

TS Comunitari  2,2% 

Habitatge 1,9% 

Mediació 1,6% 

Drogodependència 1,1% 

TS Empresa 0,6% 

TS Centres educatius 0,4% 

Justícia  0,1% 

Altres 2,7% 

 

 

 

Tallers de recerca de feina 

Durant aquest any s’han organitzat 28 tallers a la 

Seu Central i a les diferents Delegacions del Col·legi, 

amb un total de 180 persones inscrites.  

 

Assessoraments personalitzats 

El servei d’Orientació ha realitzat 205 

assessoraments individualitzats.  
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Publicacions  

La Revista de Treball Social (RTS) 

Aquest any 2018 s’han publicat els números 212, 213 i 214 de la RTS, una revista que ja es tot un 

referent per a les i els professionals i per al món acadèmic, ja que proporciona fonaments teòrics per 

al desenvolupament de la professió, però també dona valor a les experiències pràctiques de les 

treballadores socials i a la reflexió sobre la intervenció en el context actual.  

A la Revista en paper, els articles es publiquen en la llengua original dels i les articulistes (català o 

castellà), mentre que es fa una versió en català i una altra en castellà per publicar-la online.  

 

 

Núm. 212: Reflexions sobre treball social i poder  

 Número d’articulistes: 14 

 Número de visites totals al web: 1.482 (CAT) i 431 (CAST)  

 Total pàgines vistes al web : 17.542 (CAT) i 3.989 (CAST)  

 

 

 

Núm. 213: La professió davant del mirall (I) 

 Número d’articulistes: 14 

 Número de visites totals al web: 1.264 (CAT) i 1.281 (CAST)  

 Total pàgines vistes al web: 16.921 (CAT) i 13.796 (CAST)  

  

 

 

Núm. 214: La professió davant del mirall (II) 

 Número d’articulistes: 15 

 Número de visites totals al web: 372 (CAT) i 450 (CAST)  

 Total pàgines vistes al web: 4.468 (CAT) i 4.684 (CAST)  
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Articles publicats en anglès 

Durant el 2018 s’han traduït tres articles per penjar al web del Col·legi: 

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

 212: Rethinking the power of social work professionals, de Xavier Pelegrí 

 213: What training is needed for which skills?, de Núria Fustier 

 214**: Politicising professional malaise: what can social work learn from the pro-housing 

platform?, de Sergio García i Xavi Martínez 

*Article publicat a l’edició en paper el 2017 i al web a inicis de 2018. **Article previst per publicar al web a inicis de 2019. 

 

Pòsters de final de Grau 

Seguint amb la col·laboració amb les universitats catalanes que ofereixen estudis de treball social, es 

publica un pòster del treball de final de Grau que cada universitat selecciona entre els presentats de 

cada promoció o curs acadèmic. En el núm. 212 van ser publicats els següents: 

 El dret d’autodeterminació de les persones grans. Un repte per a la intervenció social. Anna 

Rodríguez, Anna Altadill i Claudia Anleu (Universitat Rovira i Virgili). 

 Anàlisi de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la província de Girona. Sergi Busquets 

Pizarro (Universitat de Girona). 

 Sexualitat i tercera edat, una realitat amagada una mirada des del treball social. Idoia Balboa 

Aguayo i Sara Gimena Hernández (Universitat de Lleida). 

 Violencia filio-parental y necesidades en la ciudad de Barcelona. Yolanda Fernández-Caro 

Rodríguez (Universitat Ramon Llull). 

 Projecte pilot de Family Group Conference en casos de violència filio-parental en justícia 

juvenil. Aida Folqué Llanas (Universitat de Barcelona). 

 

Altres activitats 

Al llarg de l’any 2018 s’han realitzat diverses activitats relacionades amb la RTS: 

 Taula rodona organitzada, el 25 de gener, conjuntament amb l’Associació Dret a Morir 

Dignament amb motiu de la publicació del núm. 210 de la RTS “La mort, una qüestió de vida. 

Fent treball social”. Va comptar amb la participació de Rosa M. Ferrer, directora de la RTS, i 

d’alguns dels autors d’articles de la RTS 212. 

 

 Organització el 6 de març del “Diàleg sobre les aportacions de la Mary E. Richmond al treball 

social d'avui”, amb motiu de la publicació del núm. 211 de la RTS “Pensant el diagnòstic social. 

En homenatge a Mary Richmond”.  
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 Participació el 6 de novembre a la jornada 

"El poder y el saber en el trabajo social" 

organitzada per la Facultat de Trabajo 

Social de la Universidad Complutense de 

Madrid. Hi van prendre part articulistes del 

núm. 212 de la RTS “Reflexions sobre 

treball social i poder”, i Rosa María Ferrer, 

com a directora de la Revista entre 2014-

2018. 

 

 

Canvi a l’equip de redacció 

Aquest 2018 s’ha fet el relleu de l’equip de redacció de la revista. Ens els darrers 4 anys i fins el 

setembre, l’equip ha estat integrat per: 

   

 

 

Mentre que el Comitè Assessor de la Revista ha estat format per:  

Montserrat Bacardit i Busquet Xavier Pelegrí Viaña 

Laura Caravaca Morilla Carmina Puig Cruells 

Teresa Crespo i Julià Cristina Rimbau Andreu 

Montserrat Cusó Torelló Pepita Rodríguez Molinet 

Jose Fernández Barrera Antoni Vilà Mancebo 

Carmen Fernández Ges Cristina Villalba Quesada 

Jose A. Langarita Adiego Teresa Zamanillo Peral 

Montserrat Mestres Anglà  

 

Reunions 

 16 reunions presencials de l’equip de redacció 

 Amb el Comitè Assessor 

 

 

Rosa M. Ferrer i Valls (directora) 

Pepita Vergara Beltrán (subdirectora) 

Carlos Alarcón Zwirnmann 

Teresa Aragonès i Viñes 

Rosa M. Carrasco Coria 

Rosa Garriga Blasco 

Josep M. Mesquida González 
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El nou equip de la RTS està integrat per:  

 

Rosa Maria Carrasco Coria (directora) 

Susana Lara Navas (subdirectora) 

Josep Cazorla Palomo 

Yolanda Fierro Fidalgo 

Matilde González Jiménez 

Andrés Lorenzo Aparicio 

Clara Santamaría Jordana 
 

 

Els objectius generals del nou equip són: 

 Oferir continguts actuals i d’interès per als treballadors i treballadores socials dels diferents 

àmbits d’intervenció. 

 Millorar la difusió per ampliar la base de lectors a Catalunya, l’estat espanyol i a nivell 

internacional. 

 Adaptar la RTS als requeriments de les plataformes de qualificació de publicacions científiques 

en l’àmbit de les ciències socials. 

Les activitats realitzades pel nou equip han estat: 

 8 reunions per treballar el número 215 que es publicarà a l’abril del 2019. 

 Modificació de les normes de presentació d’articles per a la seva publicació en la RTS . 

 Convidar un nou Consell Assessor Editorial integrat per:  

 

Ana Alcázar Campos Carlos Montaño 

Beth Bàrbara Sirera Laura Morro Fernández 

Maite Boldú Alfonso David Nadal Miquel 

Annamaria Campanini Silvia Navarro Pedreño 

Cristina De Robertis Belén Parra Ramajo 

Teresa Facal Fondo Enrique Pastor Seller 

Rosa Maria Ferrer Valls Francina Planas Vilella 

Josefa Fombuena Valero Laura Ponce de León Romero 

Marga Garcia Canela Esther Raya Díez 

Víctor Manuel Giménez-Bertomeu Enrique Raya Lozano 

Carme Guinovart Garriga Vicenta Rodríguez Martín 

Francisco Idareta Goldaracena Montserrat Rovira Jarque 

María Tereza Leal Cavalcante Emma Sobremonte Mendicuti 

Silvana Martínez Octavio Vázquez Aguado 

Miguel Miranda Aranda Teresa Zamanillo Peral 

Xavier Miranda Ruche  
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Publicacions no periòdiques (APNP) 

Participar en aquesta assessoria implica la creació de documents, la lectura de treballs, l’intercanvi de 

consideracions sobre els treballs via online i el treball presencial. Actualment l’Assessoria està 

integrada per Montserrat Bacardit, Cristina Rimbau i Pepita Rodríguez.  

En les 7 reunions realitzades aquest any s’ha treballat en base als següents objectius:  

 Debatre, consensuar i difondre els objectius, les modalitats, estructura i continguts bàsics que 

han de complir les publicacions no periòdiques del Col·legi. En aquest sentit, l’APNP ha 

elaborat i ha publicat aquest any el document  Guia de Publicacions no Periòdiques, que fou 

aprovada per la Junta del Col·legi. 

 

 Revisar, proposar modificacions, si s’escau, i publicar els treballs que la col·legiatura proposi. 

Això ha suposat la lectura, revisió detallada i proposta de modificacions dels treballs 

presentats a l’APNP. Durant l’any, s’ han rebut els següents treballs: 

 

o “El vostre espai, treball social de grup en drogodependències” 

o “La separación y divorcio de los padres, un proceso con efectos en los hijos” 

o “Estat actual de la supervisió externa als equips bàsics d’atenció social dels Serveis 

Bàsics de Catalunya” 

o Premis Dolors Artemany: “La intervenció social en famílies en situació de cronicitat 

als serveis socials bàsics” 

o “Treball Social Comunitari, a debat” 

  D’aquests treballs els primers que es publicaran durant el 2019 seran:  

o “Estat actual de la supervisió externa als equips bàsics d’atenció social dels Serveis 

Bàsics de Catalunya” 

o “Treball Social Comunitari, a debat” 

 

 Identificar i recopilar totes les publicacions del Col·legi. Actualment s’està fent aquesta feina 

amb la idea de treballar en una possible exposició amb totes les publicacions realitzades pel 

Col·legi. 

 

 

 

 

 

http://www.tscat.cat/download/web/novembre/Guia%20Assessoria%20Publicacions%20No%20Peri%C3%B2diques%20TSCAToctubre2018_DEF.pdf
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Consell de Deontologia Professional 

El CDP ha dut a terme 9 reunions ordinàries presencials al llarg de 

2018. S’han redefinit dinàmiques i s’ha fet equip, ja que ha estat un any 

de finalització d’alguns dels membres.  

La presidència ha estat assumida per l’Elisa Abellán, i la secretaria per 

la Blanca Perisé. Com a vocals, s’han incorporat Jose Fernández, 

Manuela Rodríguez, Mercè Rico i Nel·la Gonzalo. De l’equip anterior 

només quedava  com a vocal la Mª Jose Roure que, a l’octubre, va 

presentar la seva renúncia. Malgrat aquesta situació, el Consell ha 

intentat mantenir la seva dinàmica de deliberació ètica estable i 

profitosa gràcies a haver establert un canal de comunicació intern i 

extern eficaç i eficient. 

 

Els objectius de l’any 

 Fomentar la formació ètica dels membres del Consell. S’ha divulgat al CDP totes les activitats 

formatives d’interès i de les revistes de contingut ètic actuals. 

 Visualització de les funcions del Consell. Hem participat activament en trobades que ens han 

permès contactar amb professionals d’altres Comunitats Autònomes, hem realitzat articles i 

hem assistit al III Congrés de Serveis Socials Bàsics.  

 Clarificar i millorar el circuit de consultes.  

 Implementar les enquestes de satisfacció al mateix temps que s’envia la resposta. S’ha 

pogut implementar a finals d’any, tot i així, no s’ha rebut cap resposta. El model d’enquesta 

escollit va ser el de google from prèvia selecció dels aspectes interessats en avaluar.  

 Fer aportacions a la pàgina web del Col·legi envers a temes de contingut ètic. No s’ha 

realitzat, ja que la renovació del CDP no ha possibilitat abordar quest tasca que no era 

prioritària.  

 

Activitat del Consell  

 Estudi deliberatiu i resposta a les consultes de les col·legiades. S'han rebut un total de 4 

consultes, la meitat que l’any passat. Valorem positivament la gestió feta amb les consultes 

malgrat la renovació i consolidació del nou Consell com equip de treball. 

 

 

 

 

El Consell de Deontologia 

Professional del Col·legi 

s’encarrega d’assessorar a 

les col·legiades i 

col·legiats, així com a la 

Junta de Govern, en 

matèria d’ètica i 

deontologia professional. 
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TIPUS DE 

CONSULTA 

ÀMBIT TEMÀTICA RESOLUCIÓ 

Assessorament Residència gent 

gran 

Denuncia  d’irregularitats en 

un procés de la modificació de 

la capacitat d’obrar d’una 

usuària. 

Resposta a la 

col·legiada 

Assessorament SSB. Usuari amb 

problemes de 

salut mental 

 

Dret de les persones usuàries a 

rebutjar un servei. 

Resposta a la 

col·legiada 

Assessorament SSB. Usuari amb 

assumptes 

judicials pendents 

Secret professional i 

confidencialitat davant 

requeriment de l’autoritat 

S’orienta a 

consulta 

jurídica 

 

Assessorament Residència de 

Discapacitats 

Funcions de la TS Resposta a la 

col·legiada 

 

 

 Assistència al Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, amb presència de la presidenta 

del Consell a les reunions trimestrals.   

 Encàrrecs de la Junta de Govern 

o Àmbit de la recerca. Es demana col·laboració perquè les recerques impulsades per les 

comissions i/o grups de treball s’ajusti als criteris ètics requerits. No es fa cap tasca 

concreta. 

o Donar veu al tema de la mort a través d’un article d’opinió “Dignificar la mort en 

l’entorn institucional” al diari digital Social.cat, publicat al juliol.  

o Participem en la modificació dels Estatuts en relació als articles referents al CDP que 

s’han contemplat i que ha suposat una actualització de la dinàmica d’aquest òrgan 

consultiu i assessor en matèria de la deontologia. 

 Reglament Intern. S’ha valorat la necessitat de realitzar un Reglament Intern del Consell que 

defineixi més exhaustivament la seva dinàmica, arran de la manca d’estabilitat dels seus 

membres en els darrers dos anys i per la modificació dels estatuts del Col·legi.   

 Consolidar treball virtual. S’ha acordat treballar a través del Google Drive per facilitar la tasca 

i optimitzar temps.  
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 Assistència i participació en congressos i/o jornades específiques de contingut ètic: 

 

II Jornada sobre ètica en els 
Serveis Socials de Catalunya. 
Ponència a la taula “El treball de 
cas. Simulació d’un espai de 
reflexió ètica”. 

Jornada preparatòria del 
Seminari ètica i valors del tenir 
cura 2018-2019. Assistència. 

Màster Ciutadania i Drets 
Humans. Participació.  
 

Ètica i salut mental. Càtedra de 
Bioètica Fundació Grifols de la 
UVic-UCC. Assistència 

I Jornada d’UGEAP L’Hospitalet 
Centre. Ponència 
 

Formació avançada per a 
professionals que formen 
part d’un espai de reflexió 
ètica en serveis socials. 
Assistència.  

II Jornada de Servicios Sociales 
Locales. Ponència en taula 
rodona.  

III Congres de Serveis Socials 
Bàsics. Ponència a la taula “La 
responsabilitat ètica en la 
pràctica”. 

Eines per a l’anàlisi de 
problemàtiques ètiques en la 
gestió de serveis i 
prestacions públiques. 
Assistència.  

2a Jornada del comitè d'ètica 
assistencial de l'atenció primària 
de l’Institut Català de la Salut. 
Assistència.  

III Jornada de Bioètica: "I per 
què jo no? sexe afectivitat, una 
qüestió de Drets”. Participació 
a la taula rodona “Parlem sense 
embuts”. 

 

 

Altres activitats 

 Participació en els comitès científics del III Congrés Serveis Bàsics i del Congrés de Facultats i 

Escoles de Treball Social (Universitat de Deusto).   

 Redacció d’un article a la revista del Consejo General de Trabajo Social “Servicios Sociales y 

Política Social” sota el títol “La ética en los servicios sociales en Catalunya”.  

 Una col·legiada s’ofereix a realitzar una xerrada sobre la necessitat de la reforma del codi 

deontològic. Es planteja emmarcar-la en una activitat més amplia que s’organitzi des de el 

CDP per tal de promoure el debat. 

 

Valoració general  

 Consultes: han disminuït vers l’any anterior però ha augmentat el requeriment de participar 

com a Consell fora del que ha estat fins ara habitual i que ha consistit en participar en taules 

rodones de jornades i/o congressos. 

 Objectius: S’han assolit 4 dels 5 objectius fixats pel 2018 cosa que ens complau de manera 

significativa i sobre els que seguirem treballant per al seu manteniment. 

 Col·laboracions amb universitats: malgrat que aquest any les col·laboracions no s’han 

produït, no es desestima participar si així ho requereixen. Trobem que es important mantenir 

els vincles amb els centres on es formen els futurs professionals. 
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 Formació: La dinàmica formativa per compte de cadascú dels membres del Consell ha estat 

intensa. Tanmateix, aquesta qüestió es considera clau per seguir amb l’activitat del Consell. 

Cal seguir aprofundint en la reflexió ètica per poder millorar en les nostres orientacions i 

assessorament i conseqüentment afavorir el seu accés. 

 Comunicació: La comunicació interna del Col·legi amb el CDP i viceversa s’ha consolidat i cal 

destacar la seva qualitat tant tècnica com humana de les persones referents. 

 Activitats externes: El nostre CDP està molt ben valorat fora del territori i en molts casos és el 

model a seguir per la experiència i trajectòria del nostre Col·legi. Això s’ha posat de manifest 

durant aquest any 2018 amb les diverses demandes de participar en activitats externes. 

 Visibilitat: S’han realitzat de forma activa accions per donar visibilitat al CDP fora del Col·legi.. 

Cal continuar fent més accions per donar a conèixer les seves funcions i funcionament així 

com la importància de tenir present el codi deontològic.  

És imprescindible que els professionals de Treball Social incorporin aquesta dimensió ètica en la seva 

quotidianitat en tant que el nostre valor social és el de cercar el benestar i la justícia social dels 

ciutadans. La participació en els òrgans de reflexió ètica és una experiència enriquidora que tothom 

tindria que plantejar-se en algun moment de la seva vida professional 

 

Objectius per al 2019 

 Mantenir la formació continuada dels membres del CDP  

 Dissenyar accions formatives de contingut ètic  

 Promoure espais de trobada entre col·legis professionals de l’àmbit de la intervenció social 

(pedagogia, psicologia, educació social) per organitzar una Jornada Tècnica 

 Elaboració del reglament intern del CDP 

 Col·laborar amb la Comissió de Supervisió del TSCAT 
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Registre de Mediadors i SIM  

Des del Col·legi gestionem el torn de mediacions a través del Centre de Mediació de Dret Privat que 

pertany al Departament de Justícia de la Generalitat, realitzant les altes, baixes i modificacions de 

dades en el registre de persones mediadores. 

 

 

 

 

 

 

La distribució dels mediadors i mediadores per àmbits és la següent:  

Àmbit familiar 21 

Àmbit familiar i civil 16 

Àmbit civil 2 
 

Al llarg d’aquest any, s’han realitzat 94 mediacions per part de treballadores socials.  

 

 

 

 

Registre de pèrits  

A finals de 2018, s’han inscrit al llistat públic Departament de Justícia un total de 222 pèrits socials 
habilitats pel nostre Col·legi. La distribució dels pèrits treballadors socials segons l’especialitat és la 

següent: 

Pèrit de família i incapacitacions 86 

Sense especialitat 79 

Pèrit de família 35 

Pèrit d’incapacitacions 22 
 

 

 

El Col·legi compta a la Seu Central i les Delegacions amb el Servei d’Informació Mediadora 

(SIM). Aquest servei, homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat, està adreçat a persones 

en processos de conflicte que requereixen informació sobre els avantatges de la mediació i 

orientació en el seu cas en particular. Durant el 2018 s’han tramitat 5 peticions de SIM.  
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Supervisió  

El Col·legi ofereix diferents modalitats de supervisió per tal d’afavorir la reflexió i el pensament de 

les professionals i potenciar, així, les seves capacitats i competències. Les modalitats són:  

 Supervisió grupal 

 Supervisió individual 

 Supervisió d’equips  

 Supervisió individual o grupal per a mediadores/mediadors  

 Supervisió de supervisores.  

 Sensibilització a la supervisió  

 

Al llarg de l’any s’han realitzat les següents supervisions: Ajuntament 

d’Abrera, Grup de Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall, Grup de Bigues i Riells i 

Santa Eulàlia de Ronçana, Grup de Canovelles, Consorci Osona de Serveis 

Socials i Centelles, Ajuntament de Lleida (5 grups), Consell Comarcal de 

Pallars Subirà, Alta Ribagorça i Vall d’Aran i del Pallars Jussà, Consell 

Comarcal del Segrià (2 grups), Consell Comarcal Urgell i Ajuntament de 

Barberà (2 grups).  

El 2018 s’ha finalitzat el mapeig de la situació de les estructures de suport i supervisió dels Serveis 

Socials Bàsics de Catalunya, que s’ha dut a terme amb la Fundació Universitat Rovira i Virgili i que 

coordina la Carmina Puig. Al mes d’octubre s’ha presentat a la Generalitat i l’informe final es donarà a 

conèixer conjuntament durant el 2019.  

 

Consultoria professional  

El Col·legi presta aquest servei a la col·legiatura mitjançant la col·laboració d’un equip 

multidisciplinari de professionals de diferents àmbits de treball.  

Al llarg de 2018, s’ha donat resposta a 318 peticions, entre consultes, queixes i denúncies, cosa 

que representa un increment del 110% respecte el 2017. 

 

 

Comparativa 2018-2017 

del total de les peticions 

gestionades en funció de 

la procedència:  
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Consultes  

En relació a les consultes, s’han incrementat significativament 

durant aquest any, amb un total de 303. El gruix principal 

han provingut de col·legiades i d’altres Col·legis i entitats.  

 

Tipologia de consultes gestionades per volum (comparativa 

2018-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gestionades 2018 Gestionades 
2017  

Assessorament jurídic 108 37 

Tràmits i recursos 37 19 

Àmbit Dependència 26 13 

Participació a comissions i grups 19 12 

Serveis Col·legials 12 10 

Àmbit Emergències 8 6 

Àmbit Discapacitat 7 2 

Àmbit Infància i Família 6 1 

Àmbit Residències gent gran 6 13 

Àmbit Serveis Socials  6 10 

Formació 6 2 

Obligació col·legiació 6 0 

Participació a Jornades i Conferències 6 1 

Àmbit Salut 5 3 

Novetats legislatives 5 2 

Àmbit Cooperació i Tercer món 4 1 

Àmbit Mediació 4 3 

Àmbit Migracions i Interculturalitat 4 2 

Àmbit Relacions Internacionals 4 1 

Consulta Consell Deontològic 4 2 

Funcions del treballador/a social 4 0 
Àmbit Peritatge 3 1 

Assegurances 3 0 

Borsa laboral 3 0 

Àmbit Prestacions econòmiques 2 0 

Àmbit Salut Mental 2 2 

Àmbit Drogodependències 1 1 

Àmbit Incapacitacions 1 1 

Àmbit Treballl Social comunitari 1 0 

Confidencialitat 0 2 

Emprenedoria 0 0 

Posicionament  0 4 

Total 303 151 
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Queixes 

Les queixes gestionades durant el 2018 han arribat majoritàriament per part de la col·legiatura (11), 

mentre que 1 provenia d’altres col·legis i/o entitats i l’altre de la ciutadania.  En total s’han 

gestionat 13.  Tipologia de queixes gestionades per volum (comparativa 2018-2017):  

 Gestionades 2018 Gestionades 2017 

Posicionament del Col·legi 8 1 

Difusió informació a la col·legiatura 4 0 

Atenció treballador/a social 1 0 

Servei del Col·legi 0 1 

 Total 13 2 

 

Denúncies 

Totes les denúncies gestionades durant el 2018 han arribat per part de ciutadans. Tipologia de 

denúncies gestionades (comparativa 2018-2017) 

 Gestionades 2018 Gestionades 2017 

A professionals no col·legiats 1 1 

A professionals col·legiats 1 2 

Total 2 3 

 

 

Assegurances  

El Col·legi té contractada una assegurança de responsabilitat civil per a tota la col·legiatura, 

contractada amb Medicorasse, corredoria d’assegurances del Col·legi de Metges, fruit del conveni de 

col·laboració entre els dos col·legis. L’Assegurança està inclosa en la quota col·legial. 

 

SuporTS  

Des de 2016, el Col·legi i la Fundació Galatea tenim en marxa SuporTS, un programa específic i pioner 

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. Un total de 7 persones han usat el servei al 2018. 

 

Adreça correu  

Des de desembre de 2015 oferim a totes les col·legiades i col·legiats la possibilitat de tenir un correu 

personal gratuït amb domini @coltscat.cat. Fins el 31 de desembre de 2018, són un total de 359 les 

persones col·legiades que l’utilitzen. Aquest any 25 persones noves han demanat usar-lo. 
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Comunicació institucional 
Comunicació externa 

Augmenta la presència als mitjans 

Al llarg de 2018, la presència del Col·legi als mitjans de comunicació s’ha traduït en 105 aparicions, 

cosa que representa un increment del 22% en relació al 2017.  

 

Evolució dels impactes als mitjans (2014-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han atès les peticions dels mitjans de comunicació un total de 15 portaveus, xifra inferior a l’any 

anterior, que en van ser 21. Aquests portaveus formen part del projecte “Veus del TSCAT”, un grup 

integrat per una vintena de treballadors/es socials vinculats a diferents espais de representació del 

Col·legi. 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 garantint la màxima 

expertesa i rigor. 

Com en anys anteriors, es manté la tendència a què la degana sigui la representant principal, 

concentrant el 26% de les aparicions. Seguidament, s’han situat la Mercè Civit (membre de la Junta 

de Govern i referent de la Comissió de Serveis Socials Bàsics), la Núria Carrera (exdegana del Col·legi) 

i David Rodríguez (membre de la Junta i referent de la Comissió de Solidaritat i Cooperació). 
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Renda Garantida i Serveis Socials, els principals temes 

Les dues temàtiques que aquest any han generat més impactes han estat la Renda Garantida de 

Ciutadania, gràcies principalment a la nota de premsa emesa al març en relació als sis mesos de l’inici  

del desplegament de la prestació, i els Serveis Socials, arran de tres fets concrets: l’agressió a la 

companya dels Serveis Socials de Salt, l’aturada dels Serveis Socials de condemna a aquesta agressió i 

la celebració del III Congrés de Serveis Socials Bàsics, a l’octubre.  

Tema Núm. Aparicions % 

Renda Garantida de Ciutadania  16 15,2 

Medalla d'Or al Treball Social  9 8,6 

Aturada Serveis Socials  9 8,6 

Comunicat agressió a treballadora de Serveis Socials  8 8 

III Congrés Serveis Socials Bàsics  7 6,7 

Congrés participatiu Catalunya i futur  7 6,7 

Documental Sense Ficció 'Menors desemparats'  7 6,7 

Comunicat defensa democràcia i drets  6 5,7 

Comunicat Dia internacional dels Drets de la Infància  6 5,7 

Cobertura sanitària universal en risc  5 5 

Dia Mundial del Treball Social (Lleida)  3 3 

Dia mundial de les persones refugiades  3 3 

Absentisme escolar  2 2 

Pisos sobreocupats  2 2 

Altres  15 14,3 

 

Actitud proactiva del Col·legi  

Seguint la línia de l’any passat, la majoria dels 

impactes als mitjans provenen d’accions 

proactives del Col·legi, vehiculades a través de 

l’Agència de Comunicació Social. La resta són a 

iniciativa d’algun mitjà i de col·laboracions 

regulars, com els articles d’opinió a diari digital 

Social.cat.  

En total hem emès 14 comunicats o notes 

de premsa:  

 8 propis (únicament en nom del TSCAT)  

 7 amb d’altres col·legis o 

organitzacions.  

La major part de les notes han estat de posicionament o en relació a qüestions d’actualitat: RGC, 

cobertura sanitària universal, Dia internacional de les persones refugiades, vaga feminista, Serveis 

Socials, entre d’altres. 
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Més “veu” del Col·legi   

 

 

Creixen significativament respecte el 2017 els 

reportatges amb declaracions d’algun/a portaveu 

del Col·legi.  

L’apartat d’opinió també augmenta, gràcies als 11 

articles publicats al portal Social.cat i a les dues 

noves vies de col·laboració obertes arran del Dia 

Mundial del Treball Social amb articles de 

posicionament als diaris La Mañana i Segre. 

 

 

Més presència a mitjans online 

Tot i que els percentatges en les diferents tipologies de mitjans es mantenen molt similars respecte el 

2017, sí que destaca l’augment notable del seguiment per part d’agències de notícies i l’increment de 

la presència en mitjans digitals.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vols veure alguna de les aparicions en premsa del Col·legi? Descarrega’t el document 

 

http://www.tscat.cat/download/web/2019/Febrer/TSCAT_RecullPremsa_2018_annex_captures.pdf
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Comunicació interna 

El Col·legi disposa de diferents canals de comunicació que tenen com a objectiu informar la 

col·legiatura sobre l’actualitat del propi Col·legi i de tot el relacionat amb la professió.  

 

Web Corporatiu 

És l’eina per donar a conèixer qui som, quina feina fem, com ens organitzem, quins cursos i activitats 

preparem, així com per explicar tots els serveis i publicacions professionals que posem a l’abast de la 

col·legiatura.  

Aquest 2018, coincidint amb la posada en marxa de la nova plataforma de la Borsa de Treball, s’ha 

renovat l’apartat d’Orientació laboral i Borsa de Treball, amb l’objectiu de facilitar i agilitar a les 

nostres col·legiades la recerca i inscripció a les ofertes de feina i a les empreses publicitar les seves 

ofertes de treball social.  

També s’ha creat un nou espai dedicat al III Congrés de Serveis Socials Bàsics, l’organització del qual 

en aquesta edició va estar liderada pel Col·legi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nostres publicacions digitals 

Durant aquest any s’han seguit realitzant i 

enviant els butlletins digitals “Al dia TSCAT”, que 

recull l’actualitat setmanal del Col·legi i s’envia 

cada dijous, i el “Fem Visible”, resum informatiu 

de la Junta de Govern que s’envia un cop al mes.  
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Xarxes socials 

El Col·legi està present de forma activa en tres xarxes socials per informar sobre l’actualitat del 

Col·legi i fer sentir la veu del treball social: Facebook, Twitter i Youtube.  

 

Les dades principals d’aquest any han estat:  

 

4.574 seguidores totals (a 31 de desembre de 2018) 

S’han guanyat 672 seguidores durant l’any 

404 publicacions realitzades al llarg de l’any 

 

3.067 seguidores totals (a 31 de desembre de 2018)   

Increment de 650 noves seguidores durant el 2018 

539 piulades realitzades al llarg de l’any 

 

23 subscriptores  

22 vídeos publicats durant el 2018 

1.326 reproduccions 
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Activitat econòmica 
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