
 

 

NOTA DE PREMSA 

El Col·legi de Treball Social premia un treball de recerca sobre 
famílies en situació de cronicitat als serveis socials de Lleida 

 El projecte vol conèixer el perfil de les persones ateses durant llargs 
períodes de temps i analitzar la intervenció dels serveis socials bàsics 

 Les treballadores socials que duran a terme la recerca incorporaran  
la veu de les famílies afectades com a forma d’apoderament  

Lleida, 21 d’octubre de 2016  

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) ha premiat una proposta de 

recerca a la ciutat de Lleida per conèixer el perfil de les persones i famílies en 

situació de cronicitat als serveis socials. La intervenció social amb famílies en situació 

de cronicitat en els serveis socials bàsics analitzarà també la metodologia d'intervenció 

que els i les professionals han articulat al llarg del temps en la seva intervenció. 

Les autores del projecte són treballadores socials dels serveis socials de Lleida  

–Alba Pirla Santamaria, Laura Haro Pérez, Ester Siscart Pifarré, Vanessa Vilas Miró, 

Sara Sabes Latorre, Assumpció Farré Monjo, Teresa Villas Espitia, Montserrat Massana 

Esteve i Herminia Vicente Añaños— que, davant del progressiu deteriorament de 

situacions familiars en intervenció de forma permanent en el temps, han decidit dur 

a terme una recerca aplicada amb l’objectiu de desenvolupar una eina innovadora 

teòrico-pràctica per a la intervenció social amb aquestes famílies. 

L’equip incorporararà en el treball la veu de les persones afectades com a forma 

d'apoderament, fent-los partícips d’un procés de canvi des del primer moment, i 

tindrà en compte la percepció dels professionals per tal de plantejar nous 

mecanismes teòrico-pràctics útils per abordar aquestes situacions que solen generar 

desgast professional i incertesa.  

El projecte va rebre ahir en un acte celebrat a Barcelona el Premi de Recerca de Treball 

Social Dolors Arteman en la categoria de ‘Millor proposta de recerca a realitzar’. La 

degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Núria Carrera, va fer entrega 

dels guardons, que enguany celebren la seva vuitena edició i compten amb el suport de la 

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Hospitalet. El premi 

al millor treball de recerca realitzat l’ha rebut el projecte Intervenció comunitària i rol 

dels Professionals als serveis socials a Barcelona (Catalunya) i Mont-real (Quebec): una 

anàlisi comparada, de la treballadora social Marta Ballester Frago. 

Per a més informació podeu contactar amb: 

Rosa Mª Casas | lleida@tscat.cat | 973 280 721 

 

El Col·legi de Treball Social de Catalunya actua com a veu i referent del col·lectiu col·legiat de treballadors i 
treballadores socials, format per gairebé 5.000 professionals. El treball social atén i acompanya la ciutadania 
per ajudar les persones a desenvolupar la seva autonomia mitjançant polítiques de benestar que millorin les 
seves condicions de vida. Entre els àmbits i col·lectius amb què treballen s’inclouen els serveis socials bàsics, 
els serveis sociosanitaris, la mediació en l’àmbit familiar i judicial, el treball comunitari i l’atenció a la 
dependència, la infància i la gent gran, entre altres.   www.tscat.cat · Dossier de Premsa 


