
 
 

Conchita Peña, degana del TSCAT: “Sense la mirada del treball social no 
ens en sortirem” 

El Col·legi de Treball Social atorga les Medalles d’Or a les treballadores socials Josefina 
Fernández i Carmina Puig i a la Fundació Arrels en un “context complicat i complex” 

 

Barcelona, 23 de setembre 

La crisi social que ha portat la Covid19 ha evidenciat que el reconeixement i visibilització de les 
treballadores socials és més necessari que mai. En aquest marc, el TSCAT ha celebrat aquest 
dimarts l’acte del guardó Medalles d’Or que atorga cada any el col·legi, reconeixent la 
trajectòria professional de dues treballadores socials i la imprescindible tasca d’una entitat que 
treballa per a la justícia social, aquest any Arrels Fundació. En l’acte, també hi ha participat el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, la presidenta de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació, Lluïsa Moret, i la comissionada d’Acció 
Social a l’Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. 

Les restriccions de la pandèmia han provocat que enguany, l’emotiu acte de les Medalles d’Or 
se celebri sis mesos després del Dia Mundial del Treball Social, el tercer dimarts de març. En els 
primers parlaments, conduïts per la vicedegana Marga Garcia, la degana Conchita Peña ha 
evidenciat la necessitat de “no obviar que aquesta crisi també és social” i que, sense el treball 
social, “no es poden abordar la multiplicitat de les causes complexes” que ha portat la 
pandèmia. A més, ha reiterat que “sense la mirada de treball social no ens en sortirem”. L’acte 
ha tingut en tot moment paraules d’agraïment a les treballadores socials del país per adaptar-
se a la nova situació i fer front a tota la quantitat de demandes socials que ha provocat la Covid-
19.  

Les mereixedores trajectòries de les guardonades 

Carmina Puig, treballadora social, psicòloga i doctora en Antropologia Social i Cultural, ha estat 
guardonada en la categoria Significació del treball social en el moment actual. Puig ha participat 
en nombrosos programes de benestar social i salut en la supervisió d'equips de professionals. 
Les seves companyes defineixen la seva com una “trajectòria integral” que combina la 
docència i la professió. “M’agrada la integració entre coneixement i pràctica i és l’espai que em 
fa repensar com construir un diàleg més polifònic”, ha assegurat Puig.  

Jose Fernández ha estat guardonada en la categoria de Trajectòria Professional. Fernández és 
treballadora social, llicenciada en Dret i doctora en Sociologia. Una de les seves àrees és la 
supervisió del treball social, la salut mental i el treball amb la infància. Fernández ha agraït la 
tasca del Col·legi i ha reivindicat que “no podem aturar-nos i hem de continuar alçant la veu 
de cara a les injustícies”. 

 

Arrels Fundació, orientadors de persones sense llar  

A Catalunya hi ha 2.300 persones dormint al carrer. Aquesta ha sigut una de les primeres 
sentències de Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació, també reconeguda amb la Medalla 



 
 

d’Or del Col·legi. “Avui el reconeixement ha de ser als treballadors socials que han permès que 
l’entitat Arrels sigui com és”, ha afegit.  

L’administració agraeix la tasca de les treballadores socials  

En l’acte de reconeixement també hi ha participat el conseller Chakir El Homrani, la presidenta 
de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Lluïsa Moret, i la comissionada d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. Tots tres han coincidit en agrair la tasca del teixit 
del món social i la necessitat de visibilitzar-ne la professió. “Heu sabut donar resposta i adaptar-
vos a una situació excepcional”, ha expressat El Homrani. Al seu torn, Moret, ha recalcat “el 
compromís i la capacitat de resiliència” que ha tingut els serveis socials mentre que Fuertes ha 
destacat “com s’ha obert un escenari d’oportunitats, malgrat tot.” 
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