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PROPOSTA DE PLA D’ACTUACIÓ 2022 
 
Amb l’inici d’un nou any, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
presenta a l’Assemblea la proposta del Pla d’actuació per al 2022. 

El nostre compromís amb la societat i la defensa dels Drets Socials és el que ens motiva a 
treballar juntes per l’apoderament i dignificació del treball social com a professió generadora 
de canvis en les persones i en les comunitats. Volem que el treball social esdevingui una 
professió de referència i indispensable per a la defensa dels drets socials, emparada i 
acompanyada dels valors propis de la professió i el nostre codi deontològic.  

La nostra mirada està centrada en la persona i també en l’acció col·lectiva, comunitària i 
col·laborativa. 

Els nostres reptes impliquen aconseguir que totes les persones col·legiades es sentin 
representades per la junta de govern. Alhora, lluitarem per poder reconèixer-nos 
col·lectivament com a professió feminitzada i amb posicionament femení, incorporant la 
perspectiva de gènere en les nostres accions.  

La nostra aposta és mantenir una mirada constant a l’actualització tecnològica des del treball 
social per la necessitat d’adaptar-nos a les noves formes de comunicació i treball que s’estan 
esdevenint.  

Per a aquest proper any 2022, i seguint els objectius i apartats del programa de Govern, hem 
decidit prioritzar els següents aspectes, sense deixar de banda els aspectes transversals, que 
es seguiran desenvolupant, i posant la mirada també en els objectius futurs. Tots ells recollits 
al Programa de Candidatura de la junta 2021-2025. 

 

 

1. CONEIXEMENT, RECONEIXEMENT I DEFENSA DE LA PROFESSIÓ 
 
El treball social ha de potenciar la seva visibilització en tots els àmbits. S’ha de continuar 
promovent la presència de la professió, així com defensar el seu sentit en el nou context i la 
nova realitat del segle XXI.  
El treball social compromès i defensor dels Drets de la ciutadania en pro de la 
constitucionalització dels Drets socials, s’ha de reconèixer per la societat com una professió 
líder i de prestigi en la intervenció social. 
 
 

Actualitzar la imatge corporativa i actualitzar la pàgina web 

Certificació de la ISO 9001 de Qualitat 

Desplegament del Programa d’acreditacions 

Desplegar el Pla Estratègic de Comunicació del TSCAT iniciat l’any 2020, amb l’impuls de 
campanyes de comunicació temàtiques i incrementar la presència del TS als mitjans de 
comunicació i les xarxes socials  

Realitzar accions d’informació i sensibilització per prevenir i actuar davant situacions 
d’agressions a companyes i companys 

https://www.tscat.cat/download/web/2021/maig/Resum%20candidatura%20TSCAT%2021-25.pdf
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Continuar amb el treball actiu per al reconeixement del Treball Social Sanitari 

Promoció i reforçament de la Borsa de Treball: oferir a les empreses servei de preselecció 

Promoció d’estudis i recerques al voltant de la situació laboral dels TS 

 
 
 

2. L’ESPAI DEL COL·LEGI 
 
La Revista de Treball Social (RTS), El Consell de Deontologia i la resta d’estructures de suport, 
com el Grup de Revisió de Publicacions no periòdiques, són també elements imprescindibles 
dels espais de funcionament intern. 
 

Reactivar la campanya de col·legiació obligatòria 

Promoure l’elaboració d’enquestes per tal de poder recollir l’opinió dels col·legiats i 
col·legiades, interès i necessitats en diferents àmbits i temàtiques per tal d’adequar-ho a 
les seves expectatives.  

Elaborar un procediment de funcionament intern de les comissions per definir les 
funcions, els objectius, el marc institucional i els mecanismes d’incorporació de nous 
membres 

Promocionar i fer visible la tasca de les delegacions territorials 

Seguir impulsant la RTS cap a una publicació científica de nivell, pel seu contingut i la 
presència a xarxes i webs 

Desenvolupar el projecte de revisió i actualització del codi deontològic del Col·legi de 
Treball Social per adequar-lo a les necessitats de la intervenció professional en el 
context actual 

 
 

3. SERVEIS PER A LES PERSONES COL·LEGIADES 
 
Fomentarem i desenvoluparem serveis per a les persones col·legiades adaptant-los a la 
realitat del moment, és una de les àrees de competència de l’organització col·legial.  
Consolidarem i ampliarem els serveis que s’ofereixen a les persones col·legiades, adaptant-
los a la nova realitat. La cura, el suport i la defensa de les professionals és una línia de màxima 
importància per a nosaltres, conjuntament amb l’oferta formativa, la Borsa de Treball, la 
supervisió, la mediació i l’assessorament jurídic. 
 
 

Realitzar un canvi d’ubicació de la seu central del TSCAT per adequar l’espai físic a 
l’augment de persones col·legiades, la disponibilitat d’espais de treball i garantir 
l’accessibilitat i l’ús en termes de comoditat, seguretat i optimització dels serveis 

Realitzar el primer Congrés d’Intervenció i Atenció Psicosocial en Emergències previst 
pel 2022 

Intensificar els serveis destinats a la cura dels i les professionals per a la protecció i millora 
del seu estat físic i psicoemocional 

Posar en marxa el nou servei de consultoria fiscal, i millorar l'accessibilitat i qualitat del 
servei de consultoria jurídica 
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Incrementar l’oferta formativa mitjançant plataforma de formació online 

Ampliar el catàleg formatiu adreçat a empreses, institucions i administracions 

 
 

4. SINERGIES ENTRE EL MÓN PROFESSIONAL, L’ACADÈMIC I EL CIENTÍFIC 
 
Treballarem les relacions entre el món professional, el món acadèmic i el científic per sumar 
sinergies comunes amb l’objectiu de vetllar per l’excel·lència de la pràctica del treball social. 
Acostarem les visions al coneixement científic. 
 

Mantenir la col·laboració i la complicitat amb el món acadèmic i el científic per alinear 
totes les perspectives i àmbits d’intervenció del treball social en la praxi i el coneixement 
de la disciplina. Convocar una primera reunió amb les universitats catalanes que 
imparteixen TS per crear un espai estable de relació i col·laboració 

Crear, amb la col·laboració del seminari Permanent d’Història, l’arxiu històric de la 
professió que ens permeti fer recerca sobre què ha estat la nostra professió 

 
 
 

5. PARTICIPACIÓ SOCIAL I LES RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS 
Promoure la participació dins i fora del col·legi com a eina i espai d’empoderament de les 
persones col·legiades, del col·legi i de la ciutadania.  
Establir les relacions institucionals pertinents que garanteixin la representativitat i la 
presència del treball social en els espais d’influència i de transformació política i donar veu a 
la defensa dels drets de les persones. 
 

Promoure la participació en grups motor, comissions i taules de treball i a les sessions 
parlamentàries com a mecanisme de promoció de propostes legislatives i participació 
política. 

Participar a plataformes ciutadanes en defensa de drets 

Seguir actualitzant i reforçar l’agenda de contacte i coordinació amb les administracions 
públiques i altres institucions o entitats de l’àmbit que ens és propi 

Incrementar les aliances estratègiques amb la resta de col·legis de treball social, 
promovent reunions estratègiques, creant espais de treball per abordar qüestions 
d’interès comú, elaborar posicionaments, etc. 

Visibilitzar i reforçar la participació i influència a l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya, especialment a la Sectorial Social 

 
 
 

6. TREBALL SOCIAL EN TOTS ELS ÀMBITS 
Potenciar i posicionar la disciplina i la metodologia del treball social en tots els espais 
d’intervenció, incorporant els de nova creació, és clau com a instrument per aconseguir una 
societat inclusiva. 
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Reconèixer el treball social com a disciplina capacitada per a la innovació social i competent 
per desenvolupar nous models d’atenció integrals que donin resposta a les problemàtiques 
derivades de les transformacions socials.  
 
Entendre les TIC com una estratègia de millora de la sociabilitat i el suport. La tecnologia al 
servei de les persones com a eines de treball i com una nova via de relació i comunicació amb 
la ciutadania. Com a espai d’encontre virtual, escenari de treball individual i cooperatiu i com 
a possibilitat de contacte i accessibilitat dels serveis de treball social a la població 
 

Reforçar la preservació del treball social en tots els àmbits d’acció social on ha estat 
sempre considerat, i potenciar la incorporació a espais de nova creació 

Crear la comissió d’Innovació i TIC social 

Consolidar i reforçar el Projecte Obrador Comunitari 

 
 
 

7. DEFENSA DELS DRETS DE LA CIUTADANIA I DE LA POBLACIÓ EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT. 

 
La defensa i la reivindicació conjunta amb la societat civil, les entitats, plataformes i meses 
unitàries són per al Col·legi una estratègia clau i motor de canvi per a la millora de les 
condicions de vida de la població, per a l’equitat i per un món més sostenible.  
 
El treball social i les professionals que el representen prenen com a funció fonamental el ser 
garant de drets per a totes les persones que d’una o d’altra manera s’hi vinculen. Són un 
espai de construcció per a l’autonomia vital, el benestar integral, la competència personal, la 
igualtat d’oportunitats i la justícia social. La professió ha de vetllar per la justícia social, 
reconèixer i identificar col·lectius i persones en risc d’exclusió social on els sistemes de 
protecció no estan sent efectius. El TSCAT ha d’esdevenir instrument de protecció de la 
ciutadania, vetllant perquè les incerteses, dificultats, potencialitats, mancances i propostes 
socials no siguin menystingudes en les concrecions polítiques. El treball social eina i 
instrument de defensa dels Drets de la Ciutadania. 
 

Posar èmfasi en la protecció i visibilització de la infància impulsant un dictamen sobre la 
situació actual del sistema de protecció a la infància 

Crear un espai de treball conjunt amb la Sindicatura de Greuges 

 
 
 
Barcelona, novembre 2021 


