
Dolors Colom Masfret, Assistent Social des de 1983, es va diplomar en Treball 
Social en 1988 a la Universitat de Barcelona.  
 
Al llarg de tota la seva carrera priofesional ha estat pionera del Treball Social 
Sanitari i ha innovat constantment desenvolupant nous programes assistencials 
i docents.  
 
Entre 1987 i 1995 va ampliar la seva formació en el Bellevue Hospital Center of 
New York University i en el Departament de  M edicina Comunitària, Divisió 
Internacional del Mount Sinai Medical Center, també a Nova York. Al nostre país, 
va exercir com a Treballadora Social Sanitaria als hospitals catalans: Hospirtal 
Clínic Universitari de Barcelona, Hospital de Sant Andreu de Manresa i Hospital 
General de Manresa.  
 
Va formar part de l'equip de redacció de la RTS sota la direcció de Beneta Llopis.  
 
Al 1994 va fundar l'Institut de Serveis Sanitaris i Socials S.L. del qual és gerent i 
al 1995 inicia la seva activitat professional com Freelance.  
 
Al 2001 veient la manca de revistes professionals que tractessin el  Treball Social 
Sanitari i l'Atenció Sociosanitaria crea la Revista Agathos, Atención 
Sociosanitària y Bienestar, revista que segueix editant en l'actualitat quatre 
numeros a l'any.  
 
Des de 1987 a 2001 va exercí com a docent en l'EUTS de la Generalitat de 
Catalunya on va proposar a la direcció una assignatura de Treball Social 
Hospitalari, proposta que va ser escoltada i acceptada. Al 2013 torna a la 
Universitat de Barcelona dins del Grau de Treball Social impartint la assignatura 
optativa “Treball Social i Salut”.  
 
Al 1985 va imlementá a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa el primer 
Programa de  Planificació de l'Alta hospitalària, això després d'una visita al 
George Washignton University Medical Center. Programa del que segueix sent 
un referent i que s'està aplicant en nombrosos centres del sistema sanitari actual.   
 
Dins del mateix Hosapital de Sant Andreu de Manresa amb el suport de 
l’Ajuntamente de la ciutat, al 1990 va crear el primer programa hospitalari de 
“Atención temporal a domicili” dependen de la Unitat de Treball Social Sanitari, 
vinculat al  Programa de  Planificació de l'Alta i justificat a partir dels resultats 
d'aquest.  
 
Des del 1990 fins a 2001 va ser presidenta nacional de l'Asociación Trabajo 
Social y Salud.  
 
Al 2002 amb motiu d'una consultoria a l'Hospital Gregorio Marañon de Madrid 
proposa introduir en l'estadistica de Treball Social Sanitari el concepte de la 
Complexitat, emulant els clàssics DRG’s del diagnsotico mèdic, lo que va  
desenvolupar en dues dimensions, la Complexitat psicosocial i la Complexitat de 
l'entorn.  
 



Al 2004 inicia una col·laboració amb els Hospitals de Lisboa per intriducir el 
programa de la Planificació de l'Alta Hospitalaria i introduir-hi la Complexitat 
seguint la línia iniciada a l'Hospital Gregorio Marañon. 
 
Al 2005 i 2008 el Consejo General de Trabajo Social li encarrega l'organització 
de la Intercolegial de Trabajo Social Sanitairo. En aquesta última reunió de 2008 
proposa la lineas a seguir per al reconeixement de la professió.  
 
Des de mitjan 2008 enfoca la seva activitat professional a generar les condicions 
acadèmiques necessàries per satisfer els requisits enquadrats en la legislació 
vigent i aconseguir així que el Treball Social Sanitari fos reconegut com a 
professió sanitària.  
 
Seguint aquesta linea a la fi de 2008 proposa a la UOC  la creació d'un Postgrau 
de Trabajo Social Sanitario, programa que s'accepta a Ciències de la salut.  
 
El 2009, a la UOC s'inicia la primera edició del Postgrau de Treball Social 
Sanitari. Al 2012 proposa la transformació del Postgrau en Master Universitari, 
la UOC ho avala i al 2013 la AQU verificava el títul iniciánt-se la primera promoció 
a l'octubre de 2013, progama del que avui és Directora Científica, adscrit a l'àmbit 
de coneixement de Ciències de la Salut i al present és l'únic programa de Master 
en Treball Social Sanitari a Espanya i al Món.  
 
Al 2013 rep una invitació per viatjar a Quito amb motiu de la primera Jornada 
Internacional de Treball Social sanitari impartint un total d'onze conferències a 
l'Hospital Eugeni Espejo, abordant les diferents dimensions de la professió.  
 
Al 2015 impulsa la creació de la Societat Cientfifica Espanyola de Treball Social 
Sanitari (SCETSS) vinculada al Master Universitari de Treball Social Sanitario 
per iniciar les gestions in situ en el Ministeri de Sanitat i el Congrés dels Diputats 
a fi d'evidenciar que amb el titol del Master Universitari de Treball Social Sanitari 
se satisfant els requisits  exigits per la Llei d'Ordenació de Professions Sanitàries.   
 
El passat mes de setembre de 2018 es presentava al Director General 
d'Ordenació Professional la porposta formal que va ser acceptada. Pendents de 
la signatura, el passat 23 de Gener en la Intercolegial de Sanitat del Ministeri de 
Sanitat s'informava que el Treball Social Sanitari ja cumplia amb els requisits i 
s'acceptava la tramitació per ser recunegut com a professió sanitària. 
L'avançament electoral deixa la signatura final en standby.  
 
Al 2007 crea Agathos Ediciones, editorial que es posa definitivament en marxa 
l'any  2017.  
 
Ha impartit prop de dues-centes conferencias, ponències, seminaris.  
 
Ha publicat prop de setanta-cinc articles professionals en revistes 
especialitzades.  
 
Autora de 8 llibres d'assaig-professional i 2 novel·les, actualment està acabant 
diversos llibres un, sobre El Cataleg de Serveis en Treball Social Sanitari,  dos 



sobre el Diagnòstic social sanitari i la Gestió de Casos, tres sobre com explicar 
el Treball Social Sanitari a politics, gerències, etcètera.  
 
Escriu en tres blogs, en Plusesmas, en el Master Universitari de Treball Social 
Sanitario i en la Societat Cientifica de Treball Social Sanitari.  
 
Estudia i admira l’obra de Mary E. Richmond, a la qual al·ludeix amb freqüència 
en tots els seus llibres i articles. L'any passat va publicar a la RTS unes 
“converses amb Mary E. Richmond a l'espai cuantic d'Einstein” i ha participat 
activament en l'Exposició itinerant de Mary I. Richmond en el Col·legi de Treball 
Social de Catalunya i en el Col·legi de Treball Social d'Astúries.   
 
Es membre del "Consell Social i de Participació" de l'Institut Guttmann. 
 
Des de fa anys investiga el desenvolupament de la professió a des de finals del 
segle XIX i principis del segle XX .  
 
Son moltes les persones que fomen part directe i indirecta d’aquest retalls de 
vida. És impossible anomenar-le sa totes, pero les tinc a totes sempre presents.  


