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7 línies estratègiques 

 

Reconeixement: Per un TSCAT  visible i present, i una professió líder i de 

prestigi en la intervenció social. 

El Col·legi: Per un TSCAT  cohesionador, obert, transparent i punt de 

trobada de coneixement i expertesa. 

Serveis: Per un TSCAT  accessible, atent a les noves realitats i 

necessitats de les col·legiades, oferint formació, suport, 

acompanyament i assessorament. 

Sinergies: Per un TSCAT  científic i històric, amb mirada de futur i 

col·laboratiu vers les altres professions amb les quals 

comparteix espai d’intervenció, preservant la identitat i l’espai 

irrenunciable del TS. 

Participació i aliances: Per un TSCAT  amb presència pública i capacitat d’incidència 

política, espai d’empoderament de col·legiades i ciutadania i 

sempre atent als moviments socials. 

Àmbits d’intervenció: Per un TSCAT  preservador i reivindicador d’espais 

d’intervenció del TS, com a garant per a l’assoliment d’una 

societat inclusiva a partir d’una professió amb expertesa i 

capacitat innovadora. 

Defensa de Drets: Per un TSCAT  en lluita constant per a l’assoliment de drets de 

la ciutadania, atent als objectius globals, la justícia social, la 

pau, l’equitat i la sostenibilitat. 

 

80 mesures i accions per un TSCAT que vol ser defensa de la professió i 

servei a la societat. 

 



 

PROGRAMA de la Candidatura Conchita Peña al TSCAT / 2021 

La Professió compromesa amb els Drets Socials. 

 

 

 

16 accions pel coneixement, reconeixement i defensa de la professió 

1. Desplegament del Pla estratègic 2020-2024. 

2. Millora i actualització de la imatge corporativa i actualització del web. 

3. Creació de nous portals d’accés i coneixement per a la ciutadania. 

4. Actualització, difusió, implementació i visibilització de l’informe social. 

5. Creació del banc de bones pràctiques en treball social. 

6. Accions de suport, acompanyament i denúncia de situacions d’agressions a professionals del TS. 

7. Presència activa i reivindicativa al Consejo General del Trabajo Social. 

8. Desplegament del Programa d’acreditacions. 

9. Definició i sistematització de propostes per a una millor formació universitària i postuniversitària en 

treball social. 

10. Creació de l’informe sobre el Professional de Serveis Socials Bàsics. 

11. Defensa i promoció de professionals del TS amb rol de direcció en càrrecs d’estructures directives 

d’administracions, institucions i serveis i en espais de responsabilitats polítiques. 

12. Treball actiu per al reconeixement del Treball Social Sanitari. 

13. Creació del Llibre Blanc de les professions socials (acció conjunta amb altres disciplines) i actualització 

terminològica de la professió. 

14. Promoció i reforçament de la Borsa de Treball. 

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

16. Defensa de noves ràtios professionals davant l’administració corresponent. 

15 accions per un Col·legi de tots i per a tots 

1. Activació de la campanya de col·legiació obligatòria. 

2. Actualització del Pla d’acollida de noves col·legiades. 

3. Generació d’espais de treball col·laboratiu amb el món universitari. 

4. Millora de la comunicació interna entre els òrgans col·legials i les col·legiades i col·legiats, generant 

espais de debat i àgores de discussió, entre d’altres. 

5. Actualització, tecnificació, digitalització i modernització del model de participació. 

6. Llançament d’enquestes de valoració-satisfacció i detecció de demandes dels i les col·legiades. 

7. Creació de la comissió de gènere i un pla d’igualtat. 

8. Foment de l’espai intercomissions i interdelegacions. 

9. Elaboració del Reglament de cadascuna de les comissions. 

10. Promoció i visibilització de la tasca de les delegacions. 

11. Impuls en les publicacions de qualitat i rigor, i la capacitació professional. 

12. Impulsar la RTS cap a una publicació científica de nivell, pel seu contingut i la presència a xarxes i 

webs. 

13. Revisió i actualització del Codi Deontològic. 

14. Promoure la visibilitat del Consell de Deontologia. 
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20 accions per a la millora de Serveis del Col·legi 

1. Canvi de seu per donar resposta a les necessitats i ampliació de serveis per a les col·legiades. 

2. Incorporació d’indicadors de qualitat a través de la implementació de la normativa ISO. 

3. Increment de l’oferta formativa, presencial, híbrida i en línia, incrementant la inversió en eines 

tecnològiques. 

4. Disposar d’ajuts per a la formació. 

5. Ampliar el catàleg formatiu adreçat a empreses, institucions i administracions. 

6. Promoure i crear un grup de treball de redefinició del pràcticum universitari. 

7. Promoure accions formatives multidisciplinàries a partir d’aliances intercol·legials. 

8. Primer Congrés Internacional d’Emergències. 

9. Promoure la signatura d’acords de treball conjunt amb diferents societats científiques. 

10. Reforçar el coneixement i l’accés al servei T’ACOMPANYEM, d’atenció a situacions de violència a 

professionals. 

11. Ampliar el servei SuporTS i les campanyes de sensibilització per a la prevenció de la violència. 

12. Renovar la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil dels col·legiats i col·legiades. 

13. Promoure la participació a la vida col·legial de les professionals en situació d’atur. 

14. Actualitzar els tallers d’inserció, orientació i acompanyament professional. 

15. Redefinició del Servei de Supervisió ofert a les administracions públiques. 

16. Postgrau en Supervisió, conjuntament amb la URV. 

17. Reforç i impuls del Servei d’Informació Mediadora, així com el treball col·laboratiu amb el Centre de 

Mediació de Dret Privat de Catalunya i la resta de col·legis amb serveis de mediació. 

18. Actualització i redefinició del registre de consultes. 

19. Incorporar l’assessorament fiscal al servei de consultoria. 

20. Creació d’un servei d’assessorament a professionals en recursos i gestions socials i d’emprenedoria 

social. 

21. Creació d’un catàleg d’avantatges en serveis externs al Col.legi per a les col·legiades i col·legiats i 

renovar-los la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil. 

8 accions per a la generació de sinergies entre els àmbits professional, 

  acadèmic i científic 

1. Creació d’un espai de suport i acompanyament (mentoria) en la investigació i la recerca. 

2. Reforçar el Premi de Recerca en Treball Social Dolors Arteman. 

3. Impulsar la tasca del Seminari Permanent d’Història del Treball Social, mitjançant l’Arxiu de 

documentació històrica. 

4. Incorporar nous membres al Grup de Publicacions no periòdiques i elaborar la guia pràctica per a la 

realització de publicacions professionals. 

5. Creació d’una xarxa relacional i de treball TSCAT-interuniversitària. 

6. Generar una proposta de revisió, actualització i promoció d’estudis de grau, postgrau, màster i doctorat. 

7. Crear un informe sobre la figura del professional tutor de pràcticum. 

8. Incrementar el treball coparticipat amb societats científiques. 
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7 accions per una participació promotora de canvis 

1. Incorporar nous mecanismes per a l’enfortiment de participació directa al Col·legi per part de les 

col·legiades. 

2. Campanya de visibilització del Col·legi per a la ciutadania. 

3. Actualitzar i reforçar l’agenda de contacte i coordinació amb les administracions públiques i altres 

institucions o entitats de l’àmbit que ens és propi. 

4. Participació activa en grups motor, comissions i taules de treball i a les sessions parlamentàries com a 

mecanisme de promoció de propostes legislatives i participació política. 

5. Incrementar les aliances estratègiques amb la resta de col·legis i d’un espai en xarxa coparticipatiu. 

6. Visibilitzar i reforçar la participació i influència a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya, especialment a la Intercol·legial Social. 

7. Generar un nou calendari d’accions estratègiques a les delegacions. 

6 accions per a la presència garantida del treball social a tots els   

  àmbits d’intervenció 

1. Crear un equip de rastreig i recerca de nous espais d’intervenció del treball social. 

2. Reforçar la preservació del treball social en tots els àmbits d’acció social on ha estat sempre 

considerat. 

3. Reforçar la presència i rol del TS especialment en els àmbits d’habitatge, educatiu, sistema de 

protecció a la infància i acció comunitària. 

4. Fer un mapa d’anàlisi de presència del treball social a casa nostra. 

5. Crear un grup de lideratge en la recerca i suport a les iniciatives innovadores i de bones pràctiques en 

treball social. 

6. Consolidar i reforçar el Projecte Obrador Comunitari. 

8 accions per defensar els Drets Socials de la ciutadania, amb la   

  ciutadania 

1. Treballarem proactivament per alinear-nos amb les reivindicacions de la societat civil organitzada. 

2. Creació d’un dictamen sobre la situació actual de la infància, des de la mirada del TS. 

3. Incorporar la perspectiva intercultural a les comissions. 

4. Crear un espai de reflexió i alerta vers la situació de les persones en situació de migració i refugi. 

5. Crear un espai de treball conjunt amb la Sindicatura de Greuges. 

6. Dissenyar accions concretes en la defensa del dret a l’habitatge. 

7. Defensarem una pràctica del treball social, responsable i compromesa amb els objectius de l’agenda 

2030. 

8. Reforçarem el nostre suport a les iniciatives de solidaritat i cooperació internacional. 


