CONVOCATÒRIA DE PREMSA
Delegació de Manresa – Catalunya Central

El Col·legi de Treball Social de Catalunya i
l’Associació de Treballadors Socials d’Andorra
celebren la seva segona trobada a Manresa
 Es pronunciaran conferències sobre l’evolució dels serveis socials
al territori i la creació de sinergies mitjançant el treball en xarxa
 Hi intervindran la degana del Col·legi Oficial de Treball Social i la
vicedegana de la Delegació del col·legi a Manresa-Catalunya Central,
Núria Carrera i Gemma Solanas, respectivament, i Thaïs Segura,
secretària de l’Associació de Treballadors Socials d’Andorra
Manresa, 19 de maig de 2016
Aquest dissabte 21 de maig de 10 a 13:30h tindrà lloc a Manresa la II Trobada del
Col·legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT) i l’Associació de Treballadors Socials
d’Andorra, dins el marc de l’acord de col·laboració entre ambdues entitats.
Donaran la benvinguda la degana del TSCAT i la vicedegana de la Delegació de
Manresa-Catalunya Central, Núria Carrera i Gemma Solanas, respectivament, i la
secretària de l’Associació de Treballadors Socials d’Andorra, Thaïs Segura. Aquesta
última, juntament amb Rosa Areny i Rosa Castellví, vocals de l’Associació, oferiran
una conferència sobre ‘El recorregut del treball social a Andorra’, que inclourà una
retrospectiva dels darrers 20 anys dels serveis socials al Principat.
A continuació intervindrà Arantza Rodríguez, vocal del TSCAT i coordinadora de
projectes i treball en xarxa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que reflexionarà
sobre experiències de treball en xarxa i la seva capacitat transformadora amb la
ponència ‘Treball social en xarxa: sinergies que el fan possible’. L’acte es clourà amb
un col·loqui coordinat per Mercè Jubells, tresorera de la Delegació del TSCAT a
Manresa-Catalunya Central.
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Dissabte 21 de maig, 10 hores
Sala d’actes del Centre Cultural El Casino
Passeig Pere III 27 baixos, Manresa
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. www.tscat.cat · Dossier de Premsa
Per a més informació podeu contactar amb:
Gemma Solanas, vicedegana de la delegació del TSCAT a Manresa-Catalunya Central
T. 938 723 109 M. 620 261 376 manresa@tscat.cat
Désirée Gonzálvez, tècnica de comunicació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
T. 93 268 3442 comunicacio@tscat.cat

