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MEMÒRIA 2006 
 

1. PRESENTACIÓ   
 
 
Com cada any, editem la memòria anual del nostre col�legi que és un recull de l’activitat que s’ha 
realitzat duran aquest any 2006. 
 
L’any 2005 es va aprovar la creació de la Delegació de Terres de l’Ebre. Aquest any 2006 podem 
confirmar la seva consolidació com nova delegació amb la seva posta en marxa d’activitats 
col�legials. 
 
Fem menció també de l’organització de les VI Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària en 
col�laboració amb el Col�legi d’Educadors/es de Catalunya i el Col�legi de Psicòlegs de 
Catalunya, de la que properament rebran, els assistents a les jornades, el llibre que conté les 
ponències i les conclusions. 
 
Cal destacar la signatura d’un conveni amb MEDICORASSE per ofertar una pòlissa de 
responsabilitat civil i altres tipus d’assegurances per als nostres col�legiats (vehicles, llar, etc.), 
amb un ingrés pel col�legi de una part de la prima. 
Parlant d’assegurances, des de febrer del 2006 cada col�legiat menor de 70 anys té una 
assegurança d’accidents amb un capital de 6.000 euros, per compte del col�legi. 
 
Per altre banda, destacaríem la participació, cada vegada  més creixent, del col�legi en diferents 
medis de comunicació per tractar temes d’actualitat, augmentant la visibilitat de la nostra 
organització i del nostre col�lectiu. En aquest sentit s’ha de citar que col�legiats i col�legiades de 
Girona fan un programa setmanal de tons socials a la emissora local d’Onda Cero. 
 
En definitiva, tot un seguit d’accions per fer possible una millora dels serveis, alhora que el 
col�legi es fa més visible a la societat mitjançant l’organització d’actes, jornades i altres 
esdeveniments juntament amb administracions, organitzacions col�legials o entitats. 
 
Us esforç que continuarem fent amb l’ajuda de la col�legiatura, amb rigurositat i il�lusió, per fer de 
la nostra organització professional, una organització al servei del sector i de la societat. 
 
 
 
 
 
 
 
M. Pilar Puig i Giner 
Presidenta  
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2. JUNTA DE GOVERN 
 
Aquest any s’han produït eleccions al Col�legi amb data 3 de juliol de 2006 es va obrir el 
procés electoral que va convocar la Junta de Govern amb data 21 de juny. 
 
Ha través de la web s’ha habilitat un apartat on tots els col�legiats podien accedir per veure 
la convocatòria, calendari electoral, reglament d’eleccions, articulats d’estatuts, perquè en tot 
moment estiguessin assabentats de en quin moment del procés electoral ens trobàvem. 
 
El resultat d’aquestes eleccions celebrades el 16 d’octubre va ser la nova Junta de Govern 
que va prendre possessió del seu càrrec el 25 d’octubre de 2006, en un acte obert a tots els 
col�legiats i celebrat a la seu central del col�legi al que van assistir tant els membres de la 
nova junta elegida com els membres de la junta anterior. 
 
2.1. Membres de la nova Junta de Govern: 
 
M. Pilar Puig i Giner – Presidenta ( Col. Núm. 2843) 
Maria Ramos Miranda- Vice-presidenta ( col. Núm. 4181) 
M. Paz Cué Piedra – Tresorera ( Col. Núm. 4233) 
M. Teresa Massons i Rabassa  - Secretària ( Col. Núm. 362) 
Sergi Carmona Romero – Vocal i vicetresorer ( Col. Núm. 5440) 
Jordi Valls Llenas – Vocal i vicesecretari ( Col. Núm. 2850) 
Anna Argimon Paluzie – Vocal ( Col. Núm. 83) 
Marisa Montes de Oca Aragón – Vocal ( col. Núm. 3039) 
Carmen Martínez Esparcia – Vocal ( Col. Núm. 2861) 
 

 
 
 
 
2.2. Delegacions Territorials 
 
Delegació de Girona: 
Camino Gastón Sola – Vocal coordinadora de Girona ( Col. Núm. 233) 
Yolanda Martínez Roura  - Secretària de Girona (col. Núm. 3598) 
Àngels Teixidor Camps  - Administradora de Girona (col. Núm. 4918) 
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Delegació de Tarragona: 
Neus Càrdenas Morell – Vocal coordinadora de Tarragona ( Col. Núm. 4418) 
Mercè Navarro Pérez – Administradora de Tarragona ( col. Núm. 3999) 
 
Delegació de Lleida: 
Carmen Hernández Brezmes – Vocal coordinadora Lleida ( Col. Núm. 1787) 
Alexia Madroño Preixens – Administradora de Lleida  ( col. Núm. 5349) 
Núria Mallada Perelló- Secretària de Lleida ( col. Núm. 5125) 
 
Delegació de Manresa 
Anna Carbonell Arrizabalaga – Vocal coordinadora Manresa ( Col. Núm. 3816) 
Núria Morera Careta – Secretària de Manresa ( col. Núm. 5664) 
Montserrat Sáez Morón – Administradora de Manresa ( col. Núm. 4674) 
 
Delegació de Terres de l’Ebre: 
Xavier Joan Curto i Solé – Vocal coordinador de Terres de l’Ebre ( Col. Núm. 2281) 
M. Josep Cervera Flores – Secretària Terres de l’Ebre ( col. Núm. 3732) 
Mercè Boquera Borrull – Administradora Terres de l’Ebre ( col. Núm. 5951) 
 
2.3. Assemblees del Col�legi: 
 
29 de març Assemblea General Extraordinària per aprovació de l’Acta de l’Assemblea 
general Extraordinària celebrada el 29 de juny de 2005, realitzada al Pati Manning de 
Barcelona 

 
29 març  Assemblea General Ordinària del Col�legi realitzada al Pati Manning de 
Barcelona, per aprovació del Balanç Econòmic del 2005, presentació de memòria 2005, 
informació d’eleccions del Consejo General, e informació del títol de grau. 
 
28 de juny Assemblea Informativa a la Delegació de Tarragona on es va fer la 
presentació del Balanç i memòria del 2005, presentació de l’equip 65 del Col�legi, informació 
sobre postgrau Interuniversitari i novetats de la delegació. 
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10 de Juliol Assemblea Informativa a la Delegació de Girona, on es va presentar el 
balanç i memòria del 2005, es va informar sobre el títol de grau, del postgrau 
interuniversitari, i la presentació de l’equip 65 
 

 
 
4 d’octubre Assemblea informativa a la Delegació de Terres de l’Ebre, on es va parlar 
sobre la creació de la delegació, el procés electoral del Col�legi, es va informar sobre el títol 
de Grau, es va presentar a l’equip 65, així com. els eixos de la Delegació. 
 

 
 
 
21 de desembre Assemblea Ordinària al Pati Manning de Barcelona, es van donar a 
conèixer l’evolució d’altes i baixes durant l’any, es va votar l’aprovació de pressupost del 
2007, del les Bases d’Execució del pressupost, han informat dels eixos de l’activitat col�legial 
previstos al pressupost, la presidenta del Consejo General, Ana Lima va explicar el programa 
de Govern de la nova Junta de Govern. 
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 Òrgans Consultius de la Junta de Govern 
 

Consell Assessor de la Junta de Govern 
 
El Consell Assessor de la Junta de Govern també ha estat modificat degut a les eleccions de 
la Junta de Govern està composat per : 
 
Antònio Parea Núñez  col. 4457    Àmbit: Atenció Primària de Serveis Socials 
Mercè Canet Ponsa   col. 1135     Àmbit: Salut 
Marta Sanglàs Vilar  col. 2532     Àmbit: Atenció Primària de Serveis Socials 
Xavier Pelegrí Vianya col. 200     Àmbit : Docència universitària 
Isabel Mestres Alcaraz col. 1310   Àmbit: Salut – Hospitals 
Anna Morató Saenz col. 10            Àmbit: Coordinació Serveis Socials 
Elvira Aymerich Bolta  col. 1126    Àmbit: Salut i Docència 
Anna Quevedo de la Torre col. 1575   Àmbit: Salut Mental 
Sònia Delgado Antón col. 4433     Àmbit: Discapacitats 
M. Cinta Ramírez Roca  col. 721   Àmbit: Coordinació de Serveis Socials 
 
2.5. Òrgans Corporatius de la Junta de Govern 
 
Consell de Deontologia Professional 
 
Durant el mes de febrer es va obrir la convocatòria per presentar els candidats/tes a la Junta 
de Govern per aquest consell, degut a que amb la modificació dels estatuts del Col�legi la 
figura del Consell Assessor d’Ètica s’ha transformat en el Consell de Deontologia 
Professional, que les seves funcions són: 
1. Assessorar a la Junta de Govern del col�legi en matèria de deontologia professionals 

respecte a qüestions plantejades per les persones col�legiades, per entitats o per 
ciutadans/es. 

2. emetre opinions, recomanacions i dictàmens respecte  a qüestions d’ètica professional o 
sobre qüestions d’especial rellevància en l’àmbit ètic o social que el Consell consideri 
adients i útils pel conjunt de col�legiats/des. 

3. Establir les normes deontològiques referides al treball social com. a fonament del Codi 
d’Ètica del Col�legi de Catalunya. 

4. definir els procediments d’aplicació de les normes que estableix i les circumstàncies en 
què han de regir. 

5. Fer propostes a la Junta en matèria de formació i difusió de qüestions d’ètica. 
6. Instruir expedients disciplinaris quan la Junta de Govern delegui aquesta competència. 

 
Amb data 15 de desembre del 2006 s’ha nomenat als membres d’aquest consell: 
 
 Teresa Casonovas García  col. 84 
 Dolors Colominas Simón col. 2498 
 Jordina Cunill Sánchez  col. 4068 
 Montserrat Plans Ferrer  col. 2092 
 Emília Alonso Olaiz  col. 138 
 Montserrat Margarit Castells col. 2395 
 M. Àngels Claramonte Fuester col. 1376 
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Durant el transcurs d’aquest procés de selecció dels membres del nou consell de 
deontologia professional el Consell d’Ètica ha realitzat la seva activitat: 
 
Consell Assessor d’Ètica 
 

Durant l’any 2006 (de gener a setembre), el Consell s’ha reunit cinc vegades en sessions 
ordinàries. 
 
Els membres del consell han estat: Josefina Bassets (col. 325), Jordina Cunill (col. 4068), 
Montserrat Gomis (col. 2080), Montserrat Plans (col. 2092), Olga Ruesga (col. 963) i Glòria 
Rubiol (col. 20). 
 
Han actuat com a coordinadora en funcions Montserrat Gomis i com a secretària en funcions 
Glòria Rubiol. 
 
Les consultes que s’han presentat al Consell han estat 8, de les quals 2 no corresponien a 
qüestions ètiques. 
Les 6 qüestions plantejades en les consultes sobre qüestions ètiques han estat les següents: 

- Secret professional 
- Obligatorietat d’emetre informes socials i còpies dels expedients a petició de 

l’usuari/a. 
- Denúncia de l’actuació d’un professional del treball social per part del seu cap 

que no és treballador social. 
- Obligatorietat de denúncia d’abusos sexuals, les seves conseqüències en 

relació al secret professional i qüestions relacionades. 
- Obligatorietat de denúncia per part del/a treballador/a social  en cas de 

maltractaments. 
- Obligatorietat de denúncia d’incompliment de normes ètiques d’un/a altre 

professional del treball social. 
 
S’ha continuat amb les respostes a una consulta formulada l’any 2005 sobre confidencialitat. 
 
A les dues consultes no relacionades amb temes ètics se’ls ha donat una resposta o se les ha 
orientat cap al recurs adient. Es referien a: 

- Consulta sobre qüestions jurídiques i de seguretat en relació a una persona 
ingressada en residència. 

- Consulta sobre tracte correcte als usuaris. 
 
Altres activitats 
 
S’han formulat recomanacions per aportar al futur Comitè Deontològic, basades en les 
experiències dels actuals membres del Consell d’Ètica en els darrers anys. 
S’ha redactat una proposta d’estudi de les activitats i en especial de les respostes del Consell 
d’Ètica en els seus més de 20 anys d’activitat.  
 
Finalització activitats del Consell 
 
A causa dels nous Estatuts del Col�legi, el Consell Assessor d’Ètica finalitza les seves activitats 
amb la darrera reunió que tingué lloc el 28 de setembre de 2006. 
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3. ORGANIGRAMA DEL COL�LEGI 
 
ORGANITZACIÓ FUNCIONAL DEL CODTS DE CATALUNYA 

(Aprovat en Junta de Govern del 25 de gener de 2006) 
 
- Hi ha tres departaments: Atenció Col�legial, Comunicació i Formació i Inserció 
- Al front dels departaments hi ha tres titulats universitaris. 
- El cap del departament d’Atenció Col�legial serà el responsable de la coordinació 

administrativa del Col�legi. 
- La resta de personal seran administratius ( estudis secundaris de batxillerat o F.P.) que 

en algun cas encara son auxiliars administratius i passaran a ser administratius 
properament. 

 
 

 
       JUNTA GOVERN 

 
GERÈNCIA 

 
 

COMUNICACIÓ       ATENCIÓ COL�LEGIAL     FORMACIÓ I INSERCIÓ 
 
 

Administració       Atenció Col�legial Secretaria Administrativa 
 
 

Recepcionista 
 
 

ADMINISTRATIVES  DE LES DELEGACIONS (Tarragona, Manresa, Girona, Lleida i Terres del 
l’Ebre) 

 
 

 
4. DPT.   ATENCIÓ COL�LEGIAL 

 
Les funcions d’aquest departament és posar en pràctica totes les activitats que s’organitzen al 
Col�legi des de Assemblees, Jornades, Xerrades, Cursos de Formació, donar suport als 
col�legiats gestionant consultes, enviant informació… 
 
Aquest departament coordina l’administració de la Seu de Barcelona, i de totes les delegacions 
del Col�legi: Tarragona, Manresa, Girona, Lleida, Terres de l’Ebre. 
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4.1. Evolució d’altes i Baixes durant el 2006 
 
EVOLUCIÓ D’ALTES I BAIXES DURANT EL 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hem començat l’any amb 4385 col�legiats, i amb data 31 de desembre de 2006 hem tancat l’any 
amb 4518 col�legiats 
 
Cal destacar que al mes de març s’han donat  81 col�legiats de baixa per acord de Junta de 
Govern degut a que tenen rebuts pendents de pagament. 
 
 
 Altes Baixes 
Gener 49 79 
Febrer 34 3 
Març 38 87 
Abril 38 6 
Maig 30 12 
Juny 25 16 
Juliol 25 11 
Agost 0 0 
Setembre 47 5 
Octubre 68 17 
Novembre  30 7 
Desembre 21 29 
Total  405 272 
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4.2. Espai Acollida pels nous col�legiats 
 
Al mes d’abril d’aquest any s’ha posat en pràctica l’Espai d’Acollida pels nous col�legiats a la 
seu de Barcelona, que consisteix en fer sessions mensuals per als nous  col�legiats on l’objectiu 
és donar a conèixer el funcionament del col�legi, estructura, serveis, i com a eina principal 
s’utilitza la nostra web, ja que a través d’ella els nostres col�legiats tenen a l’abast tota la 
informació actualitzada de les activitats que es realitzen al Col�legi. 
 
 

 
 
 
S’han realitzat un total de 6 sessions i han assistit una total de 33 col�legiats, d’ells: 
12 treballen  de Diplomats en Treball Social 
8   treballen  en activitats no relacionades amb el treball social 
4   treballen en activitats relacionades amb el treball social 
8   Estaven en situació d’atur 
 
4.3. Cessió d’espais per mediadors i perits 
 
Un altre dels serveis que s’han potenciat aquest any és el de cessió de sales per realitzar 
mediacions i peritatges socials, aquests espais es cedeixen gratuïtament als col�legiats que 
estan habilitats com a perits socials o mediadors . 
 
Durant aquest any s’han realitzat un total de 6 mediacions a la seu central: 
1 mediació al mes de maig 
1 mediació al mes de juny 
1 mediació al mes de juliol 
2 mediacions al mes de setembre 
1 mediació al mes de novembre 
2 mediacions a la delegació de Manresa 
 
4.4. Torns Professionals: 
 
Aquest departament gestiona els torns de perits i de mediadors 
 
Torns de mediadors:  
Es porta la gestió de mediadors a través del programa del Dpt. de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, realitzant les altes, baixes i modificacions de dades d’aquest. 
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Torns de Peritatge: 
Es realitza l’actualització de llistes de perits socials habilitats pel nostre col�legi professional 
anualment, enviant al Dpt. de Justícia el llistat actualitzat amb les altes, baixes i modificacions 
dels perits socials, perquè posteriorment facin la seva difusió als diferents partits judicials. 
 
També es gestionen els llistats de perits que han autoritzat la difusió de les seves dades als 
bufets d’advocats, i persones particulars que sol�liciten un perit al Col�legi. 
 
 

5. DPT.  DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 
  
5.1. BORSA DE TREBALL 
 
Dedicació Professional a la Borsa de Treball 
 
Fins al mes de setembre la professional Carolina Puigarnau, Tècnica laboral es va fer càrrec de 
la BT amb una dedicació horària de 40 hores/setmanals. A partir del mes Octubre, va ser la 
professional Inma Romero es va fer càrrec de la BT, fins la contractació l’onze de desembre de la 
professional Elsa Salgado, Tècnica laboral, amb una dedicació de 20 h/setmanals. 
 
Relació de col�legiats/des inscrits/es  a la Borsa de treball 
Amb la millora aprovada l’any 2005, que consisteix en dissenyar un registre informàtic útil per 
emmagatzemar les dades laborals de tots els col�legiats/des i amb la possibilitat de seleccionar 
camps de recerca des de la BT, s’ha aconseguit simplificar el mecanisme de selecció dels 
candidats/es a les ofertes, així com enregistrat el número de col�legiats/des que utilitzen aquest 
serveis mitjançant la pàgina web del Col�legi.  
 
Ofertes Laborals: Nombre, procedència, tipologia i àmbit d’intervenció 
Durant l’any 2006 s’han fet difusió d’un total de 126 ofertes laborals. 
La PROCEDÈNCIA d’aquestes ofertes és diversa: 

• La mateixa entitat/empresa es qui posa en contacte amb la BT per ofertar una vacant. 
• Ofertes publicades als Butlletins Oficials 
• Recerca d’ofertes mitjançant internet i posterior contacte amb l’entitat 
• Selecció d’ofertes publicades en la premsa escrita 
• Prospecció de les institucions/empreses del territori català, susceptibles de necessitar un 

professional del Treball Social, per potenciar la captació d’ofertes de treball. 
• Contacte amb els departaments de RR.HH d’institucions públiques per obtenir informació 

de les borses d’interinatge (places vacants en concepte de substitucions, baixes per 
maternitat, etc.) 
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Si distingim les ofertes segons el TIPUS D’ENTITAT  podem fer la següent divisió: 
 
 

ÀMBIT PÚBLIC
62%

ÀMBIT PRIVAT
38%

 
 
Àmbit públic 78 ofertes 
Àmbit privat 48 ofertes 
 
Si les classifiquem les ofertes segons el PERFIL PROFESSIONAL demandat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomats en Treball Social   99 78,57% 
Tècnic/a de grau mig   20 15,87% 
Càrrecs directius     7 5,56% 
                                               Total 126 100,00 %             
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ANY 2006

Diplomats en Treball
Social

Tècnic/a de grau mig

Càrrecs direcitus



 14

Segons l’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ de les ofertes: 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

TS COMUNITARI

IMMIGRACIÓ

SALUT/SANITAT

ATENCIÓ PRIMÀRIA

GENT GRAN

JOVENTUT

INSECIÓ LABORAL

DISCAPACITATS

 
 
 
 
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ Nº OFERTES PERCENTATGE 
TREBALL SOCIAL COMUNITARI 4 3,17 
IMMIGRACIÓ 11 8,73 
SALUT/SANITAT 5 3,96 
ATENCIÓ PRIMÀRIA 49 38,88 
GENT GRAN 10 7,94 
JOVENTUT 5 3,96 
INSERCIÓ LABORAL 7 5,55 
DISCAPACITATS 3 2,38 
DOCÈNCIA 3 2,38 
ALTRES ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 11 8,73 
SALUT MENTAL 5 3,96 
MARGINACIÓ SOCIAL 3 2,38 
DONA 4 3,17 
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 3 2,38 
DROGODEPENDÈNCIES I TOXICOMANIES 3 2,38 
TOTAL 126 100,00 
 
 
S’observa que l’àmbit d’intervenció d’on procedeixen les ofertes és majoritàriament a Atenció 
Primària, vinculant així l’àmbit públic al perfil professional del Treballador/a Social. 
També s’aprecia la tendència en el sector privat en l’àmbit de la gent gran, i destaquem l’obertura 
a uns altres àmbits d’intervenció a on el Treballador/a Social compta com una figura professional 
cada cop més sol�licitada. 
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Pre-selecció de Currículums 
 
Durant l’any 2006, s’ha donat des de la BT el servei de preselecció de currículums d’un perfil 
professional determinat, que hem pogut dur a terme mitjançant la nostra pàgina web. 
 
Àmbits de les preseleccions realitzades: 

� Atenció a la família i infància. Centre d’Atenció Precoç. Preselecció de 4 currículum vitae. 
� Salut/sanitat. Planta hospitalària de psiquiatria d’aguts. Preselecció d’11 currículums. 
� Salut/sanitat. Centre mèdic. Preselecció de 2 currículums vitae. 
� Atenció a la família i infància. Punt de trobada. Preselecció de 3 currículums vitae. 
� Disminucions. Taller Ocupacional i residència. Preselecció de 2 currículums vitae. 
� Vellesa. Fundació. Preselecció de 5 currículums vitae. 

 
El servei consisteix en fer una selecció de currículums de candidats/es que reuneixin el perfil de 
Diplomat en Treball Social que sol�licita l’entitat. 
 
S’informa als candidats preseleccionats de les condicions de l’oferta i si estan d’acord, s’envia el 
seu currículum vitae a la institució-empresa que serà la qui farà la selecció de la persona que ha 
d’ocupar el càrrec.  
 
Malgrat aquest servei el funcionament de la BT esta molt vinculat a la publicació de 
l’oferta en la web,  donant la seva difusió a tots els col�legiats/des. 
 
 Demandes d’informació, orientació i assessorament laboral. 
 
Durant l’any 2006 s’han atès 61 demandes d’orientació professional. 
 
Els col�legiats/des que han fet ús d’aquest servei tenen perfils diferents.  
 
Principalment són nou/ves col�legiats/des que fa poc que han finalitzat la Diplomatura en Treball 
Social i comencen a fer recerca de feina de forma activa.  
 
D’altres però són professionals amb experiència i en situació d’atur que volen informació d’algun 
àmbit laboral concret, assessorament o redefinir el seu perfil. 
 
L’entrevista d’orientació laboral s’inicia realitzant el diagnòstic d’ocupabilitat i disponibilitat (punts 
forts i punts a millorar el currículum vitae). Després depenent de la demanda i del diagnòstic 
d’ocupabilitat i disponibilitat es pot oferir: 

1. Informació de tècniques de recerca activa d’ocupació 
2. Orientació de cada perfil professional (sectors, habilitats laborals que es requerien, 

formació requerida per cada categoria...) 
3. Assessorament de les sortides professionals actuals del Treball Social 
4. Seguiment personalitzat si es creu convenient. 

 
A més s’han atès demandes formulades pels col�legiats/des per via telefònica o per correu 
electrònic d’informació de la borsa de treball, d’informació d’ofertes, d’assessorament 
professional, d’informació d’entitats i del mercat laboral, sobre temaris d’oposicions i 
convocatòries públiques. També s’ha donat suport i informació a les entitats/empreses, públiques 
i privades, que necessitaven fer recerca d’un professional del Treball Social. 
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5.2. FORMACIÓ  
 

5.2.1. SEU DE BARCELONA 
 
PRESTACIONS DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL. 
 OBJECTIUS: Aquest curs es planteja com un itinerari formatiu sobre les prestacions 
econòmiques existents en l’actualitat, que donen una cobertura als ciutadans que es troben en 
situacions contemplades dins de la normativa vigent de protecció del sistema espanyol de la 
Seguretat Social. Dins de la nostra professió és important conèixer els recursos econòmics, així 
com els organismes gestors de les prestacions, i les actualitzacions que esdevenen cada any, ja 
que són recursos amb els quals podem donar una resposta bé informativa i/o d’assessorament, 
bé de tramitació (RMI) per donar cobertura als ciutadans que recorren als Treballadors Socials. 
DOCENT: Elsa Salgado. 
CALENDARI, LLOC  
Dies: els dimarts i dijous 7,9,14,21,23,28 de març de 2006 
Horari: 16:00 a 20:00 h. 
Duració del curs: 28 hores 
Assistents: 14 persones 
Lloc: Seu del Col�legi a Barcelona. C/Portaferrissa, 18 1er, 1ª. 08002 Barcelona 
 
Dies: els dimarts i dijous 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 de febrer  
Horari: 16:00 a 20:00 h. 
Duració del curs: 28 hores 
Assistents: 15  persones 
Lloc: Seu del Col�legi a Barcelona. C/Portaferrissa, 18 1er, 1ª. 08002 Barcelona 
 
Dies: els dimarts i dijous 25, 30 de maig, 1, 6, 8, 13, 15 de juny de 2006 
Horari: 16:00 a 20:00 h. 
Duració del curs: 28 hores 
Assistents: 12 persones 
Lloc: Seu del Col�legi a Barcelona. C/Portaferrissa, 18 1er, 1ª. 08002 Barcelona 
 
CURS DE SUPORT PER PREPARAR L’EXAMEN D’OPOSICIONS DE L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA. 
OBJECTIUS: Donar Suport en la preparació i l’estudi del temari d’oposicions del cos de 
Diplomats en Treball Social de la Generalitat de Catalunya. Oferir eines i material didàctic de 
cada tema per superar amb èxit l’oposició. 
Al finalitzar el curs es publicarà el material facilitat a les classes del temari específic. 
DOCENTS: El professorat majoritàriament són docents de les Universitat de Treball Social de 
Catalunya, especialitzats en la matèria que impartiran. 
CALENDARI, LLOC  
Duració del curs:  
Del divendres 3 de març fins el divendres 28 de juliol de 2006 
Dies:  
3, 10, 17, 24, 31 de Març 
7, 21, 28 d’Abril 
5, 12, 19, 26 de Maig 
2, 9, 16, 30 de Juny 
7, 14, 21, 28 de Juliol 
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Horari:  
Els divendres de 16:30 a 21:00 
Lloc:  
Centre d’Ensenyament de Treball Social de la Universitat de Barcelona C/ Còrsega, 409. Aula  
501. 
Assistents: 101 persones 
 
CUIDAR ALS QUE CUIDEN.  
COM AUTORREGULAR LES TENSIONS GENERADES EN L’ÀMBIT DE AL SALUT. 
OBJECTIUS: Modular els requeriments del treball amb malalts, equilibrant adequadament les 
exigències, les necessitats pròpies i les dificultats generades del contacte amb els pacients. 
Incorporar recursos que ajudin a resoldre conflictes hi ha augmentar el benestar i la motivació 
perquè formin part de la realitat quotidiana. Relacions emocionals en l’equip de professionals, 
demanar abans d’arribar a una situació de bloqueig. Preveure i reduir l’estrès que es troben 
sotmesos els professionals exposats a patologies que produeixen deteriorament i cansament. 
DOCENT: Silvina Gimpelewicz. 
CALENDARI, LLOC  
Dies: els dimecres 19, 26 d’abril i 3 de maig de 2006 
Horari: 18:00 a 20:00 h. 
Duració del curs: 6 hores 
Assistents: 10 persones 
Lloc: Seu del Col�legi a Barcelona. C/Portaferrissa, 18 1er, 1ª. 08002 Barcelona 
 
EL TREBALLADOR/A SOCIAL COM A PERIT I TESTIMONI JUDICIAL 
OBJECTIUS: Donar a conèixer de forma pràctica com s’elabora un informe social on la seva finalitat 
sigui integrar-se en un procediment judicial. Conèixer la rellevància de l’informe social en un procés 
judicial. Familiaritzar-se amb la terminologia legal. Mostrar els camps d’actuació del treballador/a 
social a l’Administració de Justícia en funció del tipus d’assumpte en el que s’actua.. Dotar d’eines 
per l’elaboració d’informes socials a aquells professionals que circumstancialment puguin relacionar-
se amb l’Administració de Justícia. Aproximar l’Administració de justícia a tots els professionals dels 
serveis socials interessats. 
DOCENT: Pilar Ruiz Rodríguez. 
CALENDARI, LLOC  
Dies: 10, 11 i 12 de Maig de 2006 
Horari:  
Dia 10 de Maig de 15:00 a 19:00 
Dia 11 de Maig de 09:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00. 
Dia 12 de Maig de 09:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00   
Duració total del curs : 20hores 
Lloc: Col�legi d’Advocats de Barcelona. C/ Mallorca, 283 SALA 75 
Assistents: 50 persones 
 
CURS MEDIACIÓ INTERCULTURAL 
OBJECTIUS: 

• Aprofundir el coneixement del procés de mediació intercultural 
• Manejar les estratègies utilitzades en mediació intercultural 
• Conèixer diferents experiències de mediació intercultural 

DOCENTS: Equip Docent Departament Acció Social, Fundació Pere Tarrés 
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CALENDARI, LLOC  
Dies: divendres 2,9,16,23 i dilluns 26 de juny de 2006 
Horari: 17:00 a 21:00 h. 
Duració del curs: 20 hores 
Assistents: 12 persones 
Lloc: Casa del Mar. c/ Albareda 1-13. Barcelona 
 
COM PRESENTAR PROJECTES PER A SUBVENCIONS 
OBJECTIUS:  

• Comprendre la importància de conèixer bé què oferim i quins avantatges té.  
• Aprendre a donar a conèixer el nostre projecte d’una forma eficient davant de 

l’administració. 
DOCENT/S: Equip Docent Departament de Gestió de la Fundació Pere Tarrés 
CALENDARI, LLOC  
Dies: dimecres  28 i divendres 30 de Juny de 2006  
dimecres 5, divendres 7, dimecres 12, divendres 14 de Juliol de 2006 
Horari: Els dimecres de 18:00h. a 21:00h 
Els divendres de 17:00h  a 21:00h, menys l’últim divendres dia 14 de  Juliol    que l’horari seria 
de 17:00h a 20:00h. 
Duració del curs: 20h. 
Lloc: Casa del Mar. c/ Albareda 1-13. BARCELONA 
Assistents: 10 persones 
 
INTERVENCIÓ EN L’ABÚS SEXUAL A MENORS: 
PREVENCIÓ – DETECCIÓ – INCIDÈNCIA 
OBJECTIUS: 
- Diferenciar l’abús sexual d’altres maltractaments infantils. 
- Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves 

conseqüències. 
- Donar estratègies per poder detectar possibles casos d’abús sexual a menors. 
- Conèixer les possibles estratègies d’intervenció per reduir els efectes de l’abús sexual 

infantil. 
- Conèixer la situació legal referent als abusos sexuals a menors. 

DOCENTS: Les docents són membres de l’Associació FADA per a l’Assessorament i al 
Prevenció dels Abusos Sexuals a Menors: 
Pilar Polo i Noemí Pereda, psicòlogues. Alícia Iglesias i Núria Martí, advocades. 
Vicki Bernadet, presidenta de FADA 
CALENDARI, LLOC  
Dies: 3, 5, 10, 17, 24 i 26 d’octubre de 2006 
Horari: 16-20h 
Assistents: 9 persones 
Lloc: Seu de CODTS. C/ Portaferrissa nº 18, 1er-1a. 08002 Barcelona 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( REPTES I OPORTUNITATS) 
DOCENTS: SERGIO OSUNA i STEPHAN BIEL 
Dies: 10 i  21 de novembre de 2006 
Durada:  8H 
Assistents: 34 persones 
Lloc: Casa del Mar c/ Albareda, 1-13 de Barcelona 



 19

LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (EL TREBALLADOR SOCIAL EN PROCÉS DE LA 
VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA)  
DOCENTS: SERGIO OSUNA i STEPHAN BIEL 
Dies:  24 de novembre i  4 de desembre de 2006 
Durada:  8H 
Assistents: 38 persones 
Lloc: Casa del Mar c/ Albareda, 1-13 de Barcelona 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA( MESURES I ORGANITZAR LA QUALITAT) 
DOCENT: SERGIO OSUNA i STEPHAN BIEL 
Dies: 15 i  22 de desembre 
Durada:  8 H 
Assistents: 31 persones 
Lloc: Casa del Mar c/ Albareda, 1-13 de Barcelona 
 
5.2.2. DELEGACIÓ DE GIRONA 
 
COM ACOMPANYAR LA PÈRDUA D’UNA PERSONA ESTIMADA. 
OBJECTIUS: L’objectiu d’aquest curs, és donar formació als professionals sobre diferents 
aspectes en la relació d’ajuda i suport terapèutic a persones que afronten pèrdues. El curs 
proveirà als participants d’estratègies d’intervenció i suport i d’habilitats relacionals i d’escolta que 
permetin millorar les seves qualitats com a professionals en l’acompanyament de persones en 
dol. 

Afrontar una pèrdua important com una separació, envellir, la pròpia mort  o la mort d’una 
persona estimada, provoca un conjunt de reaccions anomenades dol. La majoria de persones 
són capaces per si mateixes d’afrontar aquestes reaccions i poden arribar, amb el temps, a 
completar el procés. 

DOCENTS:  
Mònica Cunill Olivas, Montserrat Gomis i Claret 
CALENDARI, LLOC  
Dies: 21,23,27 i 28 de març  
Horari: dia 21, 23 i 28 de les 16:00h a les 20:00h  
             dia 27 de els 17:00h a les 19:00h 
Assistents: 8 persones 
Lloc: Delegació de Girona.  Hotel Entitats de Girona. C/ Rutlla 20-22, Girona. 
 
EL TREBALLADOR/A SOCIAL COM A PERIT I TESTIMONI JUDICIAL 
DOCENT: Pilar Ruiz Rodríguez. 
CALENDARI, LLOC  
Dies: 30 i 31 de Març i dia 1 d’Abril de 2006 
Horari:  
Dia 30 de Març de 16:00 a 20:00 
Dia 31 de Març de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:30. 
Dia 1 d’Abril de     09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:30   
Duració total del curs : 20hores 
Assistents:  25 persones 
Lloc: Centre Cultural de la Mercè. C/ Pujada Mercè, s/n de Girona 
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TALLER DE CONSTEL�LACIONS FAMILIARS I SERVEIS SOCIALS 
OBJECTIUS: Oferir 2 sessions per a donar a conèixer el mètode de les Constel�lacions familiars. 
Introducció a nivell teòric i vivencial.  
Reconèixer les dinàmiques subjacents de la problemàtica social. Aportar una comprensió més 
àmplia dels usuaris i del seu context vital i enfocar amb més precisió la intervenció professional.  
En la supervisió de casos, la finalitat és trobar el lloc adequat per al professional o de l’equip 
interdisciplinar, en relació a l’usuari i la demanda. 
Identificar les “transferències” i la prevenció del Burn-out. 
També es pot supervisar la importància de l’organització en la que treballem els tècnics de 
Serveis socials. 
DOCENT: Sylvia Kabelka.  
Dies: 20 d’abril i 11 de maig de 2006  
Horari: de 16:00 a 20:00 
Assistents: 10 persones 
Lloc: Delegació de Girona. Col�legi d'Educadors de Girona. C/ Ibèria, 4 baixos de Girona . 
Telèfon: 972 24 92 76 
 
PRESTACIONS DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL. 
DOCENT: Elsa Salgado. 
CALENDARI, LLOC  
Dies: 7,9,14,16,21,23,28,30 de novembre de 2006 
Horari: 16-20 h. 
Assistents: 15 persones 
Lloc: Delegació de Girona. C/ Nou, 10, 3er-1a. 17001 Girona 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( REPTES I OPORTUNITATS) 
DOCENT: SERGIO OSUNA i STEPHAN BIEL 
Dies:  21 i 22 de novembre de 2006 
Durada:  8H 
Assistents: 30 persones 
Lloc: Sala d’Infància del Servei Territorial d’Acció Social i Ciutadania de Girona 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( MESURES I ORGANITZAR LA QUALITAT) 
DOCENT: SERGIO OSUNA i STEPHAN BIEL 
Dies:  11 i 18 de desembre  
Durada: 8 H 
Assistents: 32 persones 
Lloc: Sala d’Infància del Servei Territorial d’Acció Social i Ciutadania de Girona 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( EL TREBALLADOR SOCIAL EN EL PROCÉS DE 
VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA) 
 
Està programat pel mes de gener de 2007.  
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5.2.3. LLEIDA 
 
EL TREBALL AMB LA FAMÍLIA. L’ACOLLIDA EN L’INGRÉS RESIDENCIAL 
OBJECTIUS: 

• Aconseguir una bona integració del nou resident en l’entorn residencial. 
• Saber intervenir i treballar amb la família fins arribar a la màxima adaptació al Centre. 

DOCENT: Miriam Rovira 
CALENDARI, LLOC  
Dies:  divendres 5, 12, 19, 26 de Maig i 2 de Juny 
Horari:  17:00h a 21:00h 
Durada:  20 h 
Assistents: 16 persones 
Lloc:  Delegació de Lleida. C/ Ramon i Cajal, 6, altell 1-2. 25003 Lleida 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA  ( REPTES I OPORTUNITATS) 
DOCENT: SERGIO OSUNA i STEPHAN BIEL 
Dies:  4 i 5 de desembre de 2006 
Durada:  8 H 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( MESURES I ORGANITZAR LA QUALITAT) 
DOCENT: SERGIO OSUNA i STEPHAN BIEL 
Dies:  13 i  20 de desembre  2006 
Durada: 8 H 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( EL TREBALLADOR SOCIAL EN EL PROCÉS DE 
VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA) 
 
Està programat pel mes de gener de 2007.  
 
5.2.4. TARRAGONA 
 
INFORME SOCIAL, SECRET PROFESSIONAL I PROTECCIÓ DE DADES 
OBJECTIUS: Conèixer el marc normatiu i deontològic del tractament de la informació personal, 
reflexionar sobre l’informe social com a eina professional i adquirir tècniques per a la confecció 
d’informes. 
DOCENT: CARME FERNÁNDEZ GES 
CALENDARI, LLOC  
Dies: 20, 31 de març 
Horari:16:00 a 21:00h. 
Assistents: 27  persones     
Lloc: Delegació de Tarragona. Av. Prat de la Riba, 17, 2n. 43001 Tarragona. 
 
PROCÉS DE DOL I TESTAMENT VITAL 
OBJECTIUS: Aprofundir teòricament en el concepte de la finitud, la malaltia, la fragilitat i la 
vulnerabilitat humanes, i en el tractament que es pot desenvolupar tant des de l’atenció primària 
com des dels serveis especialitzats. 
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Si un vol el taller pot ser una ocasió per contactar amb les seves emocions i aprendre a  
gestionar-se  millor  en elles. 
DOCENT: Montserrat Gomis i Claret. 
Dies: 8, 15, 22,29, de maig i dies 5 i 12 de juny 
Horari: 16:30h a 20:00h. 
Lloc:  Delegació de Tarragona. Av. Prat de al Riba, 17, 2n. 43001 Tarragona 
Assistents: 12 persones. 
 
SAC TARRAGONA 2006 
DOCENT: Montserrat Gomis i Claret. 
Dies: 22 d’abril, 6, 20 de maig , 3, 17 de juny 2006  
Durada: 20 hores 
Assistents: 5 persones 
Lloc: Delegació de Tarragona. Av. Prat de al Riba, 17, 2n. 43001 Tarragona 
 
EL TREBALLADOR/A SOCIAL COM A PERIT I TESTIMONI JUDICIAL 
DOCENT: Pilar Ruiz Rodríguez I Ramon Maria Sans 
Dies: 7,8,9 i 10 de novembre 
Durada:  24 H 
Assistents: 20 persones 
Lloc: Seu de la Delegació de Tarragona 
 
CURS DE PREPARACIÓ D’OPOSICIONS DE TEMARI GENERAL AL COS DE FUNCIONARIS 
DE LA GENERALITAT GRUP A i B  a Tarragona 
Dies: del 15 de novembre al 7 de febrer de 2007 
Durada: 40 hores 
Assistents: 10 persones 
Lloc: Seu de la Delegació de Tarragona 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( REPTES I OPORTUNITATS) 
DOCENT: SERGIO OSUNA I STEPHAN BIEL 
Dies:  27 i  28 de novembre 
Durada:  8 H 
Assistents: 19 persones 
Lloc: Seu de la Delegació de Tarragona 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( MESURES I ORGANITZAR LA QUALITAT) 
DOCENT: SERGIO OSUNA I STEPHAN BIEL 
Dies:  12 i 19 de desembre 
Durada:  8H 
Assistents: 20 persones 
Lloc: Seu de la Delegació de Tarragona 
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LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( EL TREBALLADOR SOCIAL EN EL PROCÉS DE 
VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA) 
 
Està programat pel mes de gener de 2007.  

 

5.2.5.  MANRESA 

 CURS DE PRESTACIONS CONTRIBUTIVES I NO CONTRIBUTIVES 

 DOCENT: Elsa Salgado 

 Dies: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 de gener 

Durada: 32 hores.  

Lloc: Seu de la Delegació de Manresa  

 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( REPTES I OPORTUNITATS) 
DOCENT: SERGIO OSUNA I STEPHAN BIEL 
Dies:  22 i 29 de novembre 
Durada: 8 hores 
Assistents: 19 persones 
 
ESTAN PROGRAMATS PEL MES DE GENER DE 2007 ELS DOS MÒDULS : EL 
TREBALLADOR SOCIAL EN EL PROCÉS DE VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA I 
MESURES I ORGANITZAR LA QUALITAT 
 
5.2.6. TERRES DE L’EBRE 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ( REPTES I OPORTUNITATS) 
DOCENT: SERGIO OSUNA I STEPHAN BIEL 
Dies.  22 i 29 de novembre  
Durada: 8 H 
Lloc: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre Av. Generalitat, 116 de 
Tortosa 
 
ESTAN PROGRAMATS PEL MES DE GENER DE 2007 ELS DOS MÒDULS : EL 
TREBALLADOR SOCIAL EN EL PROCÉS DE VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA I 
MESURES I ORGANITZAR LA QUALITAT 
 
També han estat programats diversos cursos que s’han hagut d’anul�lar per manca de participants: 
- COM ACOMPANYA LA PÈRDUA D’UNA PERSONA ESTIMADA a Girona 
- TALLER: L’AMOR I ELS SEUS APRANYS: REFLEXIONS AL VOLTANT DE L’AMOR 

ROMÀNTIC  a Tarragona 
- JOC I COMUNICACIÓ NO VERBAL. UN CANAL CAP A LA SALUT a Barcelona 
- L’ANSIETAT I L’ESTRÈS: PREVENCIÓ I SUPERVISIÓ. ORIENTACIONS PER 

TREBALLAR L’ANSIETAT I L’ESTRÈS a Barcelona 
- FENÒMENS GRUPALS: ANÀLISIS I CANVI a Barcelona 
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6. DPT. COMUNICACIÓ 
 

6.1. DESCRIPCIÓ: 
 
Durant l’any 2006, la web del Col�legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya ha seguit treballant sota el mateix camí que ho fa des de la creació de la 
nova imatge l’estiu de 2004. El domini www.tscat.org ha desenvolupat enguany nous serveis 
que venen a completar els ja existents des de la seva creació. 
 

 
 

 
 
 
6.2. OBJECTIUS: 
 
Els objectius del portal web són, a més d'oferir tota la informació necessària per a que els 
col�legiats i els treballadors/es socials no col�legiats/ades coneguin el Col�legi, ser un referent 
sobre informació de totes les àrees socials que són competència del treball social (atenció 
primària, treball social comunitari, immigració, dona, infància i joventut, gent gran, discapacitats, 
drogodependències, salut, etc.). A més, amb l'apartat de Borsa de Treball, un dels més 
consultats de la web, posem a l'abast dels nostres col�legiats d'una manera còmode l'accés a les 
darreres ofertes de feina del sector. 
 
6.3. APARTATS I DESCRIPCIÓ: 
 
Els apartats de la web es divideixen en dos grups: els mòbils i els semiestàtics.  
 
A. Els semiestàtics són aquells que contenen informació que no es renova diàriament, però sí 
periòdicament. És a dir, totes aquelles dades sobre el Col�legi, la seva composició, estatuts, etc.  
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Aquest apartats semiestàtics són: 
 

1. El Col�legi: aquí podem trobar Informació sobre el Col�legi, l'Organització col�legial, els 
Estatuts, el Reglament, el Codi d'Ètica, la Junta de Govern, les Comissions i Grups i els 
Convenis. 

 
2. Atenció al col�legiat: Té tres apartats que són Atenció col�legial (horaris i adreces del 

Col�legi i les Delegacions), Contacte (formulari que poden fer servir els col�legiats per a 
emetre consultes, queixes, suggerències, etc.) i Col�legiació (tota la documentació 
necessària per a fer-se col�legiat).  
 

3. Serveis al Col�legiat: Aquest apartat aquest any s’ha fet ampliable als nous serveis que 
el Col�legi ha ofert durant el 2006 als col�legiats/des. Aquests són l’assegurança 
d’accidents i la RTS gratuïta dins la quota col�legial. A més, s’especifiquen tots els 
serveis en un menú que enllaça amb la descripció de cadascun d’ells. Actualment, 
aquest apartat conté 12 serveis diferents. 

 

 
 
4. La Revista (RTS): És un apartat estàtic que es renova únicament quan es publica un 

nou número de la RTS, amb la inclusió del sumari del nou exemplar. 
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5. Documentació: Aquest apartat correspon a l’antic de Publicacions i inclou enllaços a 
documents de diferents temàtiques (Llei de Serveis Socials, Llei de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, procés de la 
Llei d’Infància, etc.), a més de publicacions pròpies elaborades pel Col�legi. 

 
 
B. Els apartats dinàmics són aquells que s'actualitzen freqüentment i són: 
 

1. Notícies: Aquest apartat inclou les notícies més novedoses sobre el Treball Social, tant 
les aparegudes en premsa com les diferents jornades, seminaris, activitats, 
conferències, xerrades, mostres, exposicions, etc. que tinguin a veure amb la nostra 
professió. Així també, les principals notícies són aquelles que genera el propi Col�legi, 
que sempre ocupen la part principal i preferencial a l'apartat de notícies de la web. 
Enguany s’han publicat 254 notícies a la web. 

 

 
 
 

2. Borsa de Treball: L'apartat més consultat de la web inclou tot un llistat d'ofertes de feina 
de tot l'Estat sobre Treball Social. En total, durant el 2006 s’han penjat un total de 126 
ofertes de feina. 
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3. Links d'interès: Enllaços a pàgines interessants relacionades amb temes socials en 
general. Aquest any s’han dividit els enllaços en diferents apartats segons àrees 
temàtiques. Actualment, hi ha 20 apartats diferents dins de la secció. 
 

 

 
 
 

4. Cursos de formació: Un altre apartat important en el que els col�legiats i col�legiades 
poden informar-se dels cursos que organitza el Col�legi i altres entitats, escoles, 
universitats, associacions, etc. 
 

 

 
 

 
5. Fòrum d'Opinió: El Col�legi va obrir aquest fòrum per permetre als Treballadors/es 

Socials, ja siguin col�legiats/ades o no, poder opinar sobre diferents temes interessants 
per a la professió. Enguany, el número de missatges publicats en el fòrum pels nostres 
col�legiats ha estat de 155 missatges. 
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A part d'aquests apartats, els col�legiats i col�legiades tenen a la seva disposició l’Àrea Col�legial, 
també anomenada Àrea Restringida, que és només per ús exclusió dels col�legiats/des.  
 
A l’Àrea Col�legial s’accedeix a través de la pàgina principal www.tscat.org. Al marge superior 
dret hi ha unes caselles per accedir a aquesta àrea, en les que es pot consultar i modificar les 
dades personals del col�legiat/ada, canviar la paraula clau per accedir.  
 
En aquests apartats es poden canviar les dades personals que tenim a la base de dades, canviar 
la paraula clau i donar-se d’alta/baixa a la borsa de treball mitjançant el formulari “Dades 
laborals”. Aquest formulari, nou de l’any 2006, consta d’una sèrie de camps per omplir 
(currículum vitae desglossat) i que permet que els col�legiats/des rebin durant sis mesos les 
ofertes de feina en el seu correu electrònic. Aquest servei es renova un cop caduca només 
entrant de nou a “Dades laborals”. 
 
  

 
 

Durant aquest any també hem gestionat la participació de diferents col�legiades i membres de la 
Junta del Col�legi a diferents medis de comunicació sobre diferents temes d’actualitat: 
 
6.4. ENTREVISTES RADIOFÒNIQUES AL COL�LEGI ANY 2006 
 
Març 2006 
 
Temàtica: nena maltractada de Montcada i Reixac (cas “Alba”) 
 

• ONA CATALANA “Informatius” 103.5 FM  
 

• CADENA SER – RÀDIO BARCELONA “L’HORA L”  96.9 FM (07/03/06) 
 

• COM RÀDIO “SARANDIPIA” 91.0 FM (07/03/06) 
 
Entrevista a Xose Fernández  
 

• Cadena SER “HOY POR HOY” 96.9 FM (09/03/06) 
 

Entrevista de Carles Francino a Ma. Pilar Puig 
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Juliol 2006 
 
Temàtica: la professió de Treball Social. 
 

• COM RÀDIO 91.0 FM (10/07/06 a les 18 h.)  
 
Entrevista a Aurelio Hernández, Montserrat Navarro i Montserrat Gomis. 

 
Desembre 2006 
 
Temàtica: El Treball social i el Col�legi 
 

• ONDA CERO GIRONA (12/12/06) 
 
Entrevista a Ma. Pilar Puig i Camino Gastón. 
 

• ONDA CERO GIRONA (19/12/06) 
 
Entrevista a Ma. Pilar Puig i Camino Gastón. 2ª part entrevista dia 12 de desembre. 
Aquests dos programes són fruit del comprimís de la Delegació de Girona per col�laborar al 
programa “la ciutat” tenen una durada de 20 minuts amb una periodicitat setmanal i la seva 
finalitat és donar a conèixer la professió del Treball Social i les diferents funcions per àmbits de 
treball, que tindrà una continuïtat  
durant el 2007. 
 
Diari El Punt de Girona  La Junta Territorial de Girona ha fet un article, publicat a la secció 
cartes al director, contestant a un article publicat anteriorment i en el qual s’utilitzava el terme de 
“treballador social” de forma errònia. 
 
 

7. REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 
 
7.1. Assemblees del Consejo General 
 
La representació del nostre Col�legi és a càrrec de la presidenta del nostre Col�legi amb una 
participació de vots ponderada, segons el nombre de col�legiats i col�legiades a Catalunya. 
 
22 d’abril de 2006  Assemblea General Ordinària. 
8 de juliol de 2006  Assemblea General Extraordinària proclamació de president/a 
       Assemblea General Extraordinària presa de possessió de la Junta de Govern 
24 de juny de 2006 Assemblea General Ordinària  Aprovació de comptes anuals del 2005 
16 de desembre de 2006 Assemblea General Ordinària 
 
També hem participat des de totes les delegacions al procés electoral obert al Consejo, i a la 
celebració d’eleccions de la Junta de Govern del mateix, celebrades el 13 de juny, i on vam 
aconseguir tenir representació de dos col�legiades a l’equip de la Junta de Govern que va sortir 
guanyador i sota la presidència de Ana Lima, també elegida al mateix procés. 
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7.2. GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

Conselleria de Salut 
 
S’ha publicat el document  “ Funcions i competències del treballador social en l’àmbit sanitari”  
 
Conselleria de Benestar i Família 
 
Es manté la participació als consells i comissions esmentats a continuació a través de 
representants del Col�legi, i hem mantingut quatre reunions per temes d’Adopcions, Immigració, 
Universitats. 
 
Representació Institucional: 
 
El Col�legi està representat a diferents estaments de la Generalitat de Catalunya que relacionem 
a continuació: 
 
Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció Primària 
Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció a la Infància 
Consell Sectorial d’Atenció a les persones amb Disminució 
Comissió de Seguiment del PIRMI 
Consell Assessor de la Salut Mental i Drogodependències 
Comitè Tècnic d’Avaluació de l’ICASS 
Comissió Permanent Interdisciplinària  contra la Violència de Gènere 
 
Conselleria de Justícia 
 
Es manté reunions amb el Centre de Mediació de Catalunya per temes de mediacions. 
 
7.3. DIPUTACIONS 
 
BARCELONA 
 
S’ha continuat la relació amb aquesta diputació amb la que tenim un conveni signat, amb una 
sèrie de col�laboracions: 
 
Cessió gratuïta de sales,  s’ha accedit a la formació que oferta la Diputació reservant un nombre 
de places gratuïtes de les que han gaudit els nostres col�legiats. 
 
Representació Institucional: 
 
Consell Assessor d’Accions Formatives 
Consell de la Xarxa del  SAD 
Consell de l’Escola d’Estiu 
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7.4. AJUNTAMENTS 
 
BARCELONA 
 
Àrea de promoció econòmica:  durant aquest any  hem fet difusió de les diferents activitats 
d’inserció laboral que ha promogut Barcelona Activa 
 
Representació institucional: 
 
Consell Institucional de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona 
 Plenari del Consell  

Comissió Permanent del Consell 
Comissió de la Dona 

 Comissió de Drogodependències 
 Comissió de Gent Gran 
 
Associació Barcelona per l’Acció Social 
 
LLEIDA 
 
S’han mantingut reunions amb representants a les comissions municipals. 
 
S’ha donat continuïtat al Conveni establert sobre el Servei d’Informació i Acollida als EBASP, 
s’ha participat a la selecció dels candidats becaris. 
S’han realitzat reunions periòdiques amb la representant de l’Ajuntament pel seguiment dels 
becaris. 
S’ha negociat amb la Regidoria de Drets Civils i Immigració de l’Ajuntament de Lleida per crear 
dues places de Treballador/a social (en pràctiques) per aquesta àrea, que es cobriran a principis 
del 2007. 
 
Representació Institucional 
 
Consell Municipal de Gent Gran 
Consell Municipal d’Infància i Adolescència 
Consell Municipal de Discapacitats 
 
TERRASSA 
 
Tenim designada una col�legiada per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament. 
 
Representació Institucional: 
 
Consell Municipal de Benestar Social 
 
BADALONA 
 
Representació Institucional: 
 
Consell Municipal de Benestar Social 
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MANRESA 
 
Representació Institucional: 
 
Consell Municipal Sectorial d’Interculturalitat  i Migracions 
Consell Municipal de Gent Gran 
 
Comissió de seguiment del Protocol d’Actuació contra la Violència de Gènere a la ciutat de 
Manresa i Bages 
 
AJUNTAMENTS DE MÉS DE 20.000 HABITANTS DE CATALUNYA 
 
Amb motiu de la realització de  les VI JORNADES DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA, s’envia carta a alcaldes/esses i regidors/res de serveis socials per tal de convidar-los 
a l’acte. 
 
7.5. COL�LEGIS PROFESSIONALS 
 
El Col�legi manté una sèrie de relacions amb alguns col�legis professionals per alguns temes 
concrets: 
 
VI Jornades d’Atenció Primària de Serveis Socials 
 
Amb el Col�legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, el Col�legi  Oficial de Psicòlegs 
de Catalunya fruit del conveni per l’organització de les Jornades. 
 
Intercol�legials per temes de gent gran 
 
Amb els col�legis professionals de metges, advocats i la delegació territorial del Col�legi de 
Psicòlegs de Catalunya, formen part de la intercol.legial de “maltractament a la gent gran” a 
Girona 
 
Amb representants dels col�legis d’advocats, sociòlegs, pedagogs, infermeria, educadors socials 
i periodistes, formen part de la intercol.legial per assumptes de maltractament a la gent gran a 
Barcelona. 
 
 7.6. ALTRES ENTITATS 
 
Fòrum d’Atenció a les Persones 
 
S’ha reconvertit en el EPDA on el Col�legi té representació. 
 
Espai de debat permanent sobre els serveis socials 
 
Hem participat amb les aportacions del Col�legi fruit de la participació dels nostres col�legiats a 
l’elaboració de propostes per la Nova Llei de Serveis Socials 
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Fundació Congrés Català de Salut Mental 
 
Som membres fundadors d’aquest patronat. 
 
Al mes de febrer la presidenta del Col�legi va recollir el relleu de la presidenta del Col�legi 
d’Infermeria per l’organització de la 4a. Edició del Congrés Català de Salut Mental. 
 
Congrés de Professionals i Entitats de Gerontologia i Geriatria de Catalunya 
 
Tenim representació del Col�legi en aquest congrés així com col�laborem en la difusió del mateix. 
 
Associació Catalana d’infància Maltractada (ACIM) 
 
  
7.7. ACORDS DE COL�LABORACIÓ 
 
El nostre Col�legi té signades diverses modalitats de col�laboració amb administracions i entitats. 
Aquests acords fan referència a convenis, subvencions o altres tipus de col�laboracions en 
espècie. 
 
Els acords vigents durant aquest any han estat: 
 
7.7.1. ADMINISTRACIONS 
 
Generalitat de Catalunya- Departament de Benestar i Família 
 
Conveni de col�laboració entre el Departament de Benestar i Família , la Universitat Oberta de 
Catalunya, el  Col�legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya i el  Col�legi de Pedagogs 
per la participació a portalsocial.net 
 
Diputació de Barcelona 
 
Conveni per la Promoció d’Accions Professionals 
 
Ajuntaments 
 
Lleida 
 
Conveni per l’Ampliació de la pràctica professional de Col�legiats/des aturats/des, mitjançant 
beques. 
 
7.7.2. UNIVERSITATS 
 
Universitat de Barcelona 
Conveni amb l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona “Progrés de la pràctica en 
treball social” 
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Universitat Ramon Llull – Pere Tarrés (EUTSES) 
Conveni per la utilització de la Biblioteca i promoció d’activitats professionals i promoció de 
formació. 
 
Universitat Rovira i Virgili 
Conveni de col�laboració per l’organització d’activitats referents a la professió i altres per la 
demarcació de Tarragona 
 
Universitat de Lleida 
S’ha signat un conveni amb la Universitat de Lleida per col�laborar en temes de recerca, 
investigació, publicacions i realització d’actes formatius. 
 
 
7.7.3. COL�LEGIS PROFESSIONALS 
 
Conveni  per a l’organització de les Jornades d’Atenció Primària de Catalunya amb el Col�legi 
d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya i el Col�legi de Psicòlegs de Catalunya 
 
Col�legi de Metges de Barcelona 
 
Aquest any hem negociat una nova pòlissa de Responsabilitat Civil per als nostres col�legiats, 
així com l’accés a diferents assegurances. 
 

 
 
 
7.7.4. ENTITATS PRIVADES 
 
Banc de Sabadell 
Conveni Tecnocrèdit de Serveis a la Col�legiatura. 
 
Tenim a disposició de la col�legiatura acords amb diferents entitats com òptiques, agències de 
viatges, centres dentals perquè disposin de descomptes en l’utilització dels serveis esmentats. 
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8. ACTIVITAT COL�LEGIAL 
 
8.1. COMISSIONS DE TREBALL: 
 
COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS: 
Durant aquest any al mes de febrer es va obrir la convocatòria per renovar els membres de 
l’actual comissió. 
 
Han organitzat el viatge d’intercanvi a Praga República Txeca el 22 i 29 de maig per dos 
col�legiades. 
 

 
 
 
COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ AMB EL TERCER MÓN 
Les activitats realitzades durant aquest any han estat centrades en  

1. Participació amb la Junta en l’organització i preparació de la Convocatòria Pública de 
Projectes de Cooperació al desenvolupament de l’any 2006. 

2. Selecció dels projectes presentats a la Convocatòria. 
3. Acte de presentació dels projectes seleccionats al Pati Manning. 
4. Revisió dels criteris per presentar els projectes a la convocatòria anual. 
5. Continuar donant suport a les diferents plataformes  I campanyes unitàries 
6. Difusió per correu electrònic dels actes unitaris sobre pau i solidaritat 

 

L´activitat ha estat centrada en la Convocatòria pública de projectes de cooperació al 
desenvolupament , tant en la presentació dels projectes seleccionats com en la preparació de la 
convocatòria de l´any 2006. En aquest sentit hem de dir que aquest any i, d´acord amb els 
terminis acordats amb la Junta, han fet el treball de selecció de projectes entre octubre i 
novembre per tal que la Junta pugui resoldre en l´any en curs. 
Aquesta comissió està consolidada  i garanteix la continuïtat dels objectius pels quals es va 
crear. 
 
COMISSIÓ DE SALUT: 
 
El treball s’ha centrat en continuar la feina endegada en l’any anterior, editant i preparar la 
presentació del document elaborat : “Funcions i competències del Treballador Social en l’àmbit 
Sanitari” que ha quedat pendent pel proper any, ja que s’ha de fer en conjunt amb el Dpt. de 
Salut. 
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S’ha treballat la inclusió de la nostra professió com a professió sanitària en la legislació, però 
degut a que no estem contemplats al Llibre blanc de les professions sanitàries no ha estat 
possible, ja que aquest llibre està basat en la llei d’ordenació de professions sanitàries. 
 
Han elaborat un pla formatiu de Treball Social en l’àmbit sanitari designant a dos col�legiades, 
arribant a fer una proposta de formació a l’Institut d’Estudis de la Salut. 
 
El departament de Salut ha encarregat al Col�legi fer una altre document, segons àmbits de 
salut. 
 
COMISSIÓ DE PERITATGE: 
 
Aquesta comissió ha tractat sobre els diferents punts a les seves reunions: 
 

1. Escales de valoració social 
2. Treball sobre el document marc de peritatge. 
3. Contactes amb el grup de peritatge d’Aragó. 
4. Posada en funcionament d’una secció dedicada a la comissió de peritatge dins la pàgina 

web del col�legi. 
5. Proposta de la creació d’una borsa de perits col�legiats. 

 
Té representació dels diferents territoris. 
 
8.2. GRUPS DE TREBALL DE LA SEU I DELEGACIONS: 
 
BARCELONA 
 
Àrees Bàsiques de Salut: 
Aquest grup està format per treballadors socials col�legiats d’ABS de tota Catalunya, amb la lliure 
assistència dels alumnes de pràctiques. Durant l’any 2006 el nombre de participants a les 
reunions ha oscil�lat entre 6 i 12.  
 
Durant el 2006 es va decidir que les reunions prenguessin un caire tècnic, de suport a l’activitat 
diària, treballant diversos temes d’interès mitjançant presentacions, intercanvi de documentació, 
presentació de recursos, etc. 
 
Els temes treballats han estat: 
 

• SIDA: recursos sociosanitaris 
• Odontologia / oftalmologia 
• Salut a casa 
• Llei de la dependència  
• Incapacitacions 
• Pensions contributives i no contributives 
• E-cap 
• Residències ICASS 
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I el recurs que s’ha presentat a la seu: 
 

• PADES Güttman 
 
Al final de cada reunió ha continuat deixant-se un espai per l’intercanvi d’informacions sobre 
actes, jornades, novetats i en general qualsevol tema que afecti el col�lectiu. 
 
Atenció Precoç 
Han treballat bàsicament en la realització del curs  Intervenció en l’abús sexual a menors, 
prevenció, detecció i infància. 
Ho han impartit a la seu de Barcelona durant el mes d’octubre i s’ha proposat per realitzar-lo a la 
resta de delegacions. 
 
També han estat treballant un estudi sobre famílies. 
 
Grup de Treball Social d’Ensenyament ( EAP) 
El grup de treball no es reuneix al Col�legi des de març de 2004, ja que el departament 
d’ensenyament els convoca a la seu del departament. 
 
La participació al grup és individual. 
 
Tracten els temes inherents al seu àmbit professional. 
 
Grup Formació i Docència 
Ha realitzat reunió amb la responsable de la formació al Col�legi amb per tractar el temes : 
d’informar sobre els objectius del grup, llista de cursos 2006 i satisfacció d´aquests, propostes 
referents a: tallers monogràfics i conferències, possibilitat de copsar l´opinió dels col�legiats, 
referent a la formació a través de la pàgina del Col�legi. 
A les reunions s´ha facilitat un intercanvi d´informació relacionada amb els diferents àmbits 
d´actuació dels integrants del grup, així com de les diferents jornades i cursos als que han 
assistit els membres del grup. 
 

• Elaboració de la metodologia del Projecte SOSP (Servei d´Orientació i Suport 
Professional). 

• Elaboració del mètode de recerca dels professionals assessors del SOSP i acord en el 
cost         del servei. 

• Presentació de la proposta formativa de la Dolors Álvarez dels GAMS. 
• Organització de l´arxiu de documentació. 

 

Conferències i Congressos: 

� II Congrés de Professionals i Entitats de Gerontologia i Geriatria de Catalunya: 17 i 18 de 
març de 2006. 

� Proposta perquè professionals i voluntaris que han participat a l´assignatura de Les 
ONG,s i el Voluntariat que s´imparteix a la UB de Treball Social, realitzin xerrades 
informatives de l´entitat en la qual col�laboren. 

� Es plantegen possibles xerrades de les membres del grup de Formació i Docència i 
d´altres professionals disposats a intervenir-hi: 
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Federació ECOM, Voluntariat als hospitals, Treball social hospitalari, Associació de 
Famílies nombroses de Catalunya,  SOS Racisme,  Treball social a l´Argentina, ONCE, 
CSMIJ. 

� Cicle de Conferències de sobre Salut Mental a les Corts: organitza l´associació d´usuaris 
de Salut Mental de Catalunya, la Fundació de Malalts de Catalunya i el Centre d´Higiene 
Mental de les Corts. 

 
Grup de Salut Mental 
El treball d’aquest grup s’ha centrat en realitzar el traspàs d’informacions d’interès, i l’elaboració 
del document sobre diagnòstic social en salut mental, que està previst finalitzar-ho durant l’any 
2007. 
  
Grup Disminuïts Físics 
Han realitzat presentació de les diferents entitats que constitueixen el grup, intercanvi 
d’informació d’interès pel grup, presentació dels membres a la Junta del Col�legi, han treballat el 
projecte de Llei i la Llei de prestacions socials ,  la llei de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, així com fer aportacions a la nova llei de 
Serveis Socials de Catalunya, han realitzat traspàs d’informació als membres sobre Jornades, 
programes, ajuts econòmics. 
Han elaborat dos documents: “Reconeixement de Minusvalia”, “Servei d’atenció a domicili” per la 
seva edició. 
Han treballat el document de “Perfil professional del Diplomat en treball social en els serveis 
d’acolliment residencial per persones amb discapacitat” 
 
Grup de Gent Gran 
Aquest grup no funciona com grup de treball, però representen al Col�legi en temes de gent gran 
com: 
-  Participar en les reunions de col�laboradors per a la preparació del II Congrés  de 
Professionals i Entitats de Gerontologia i Geriatria que va tenir lloc  a La Farga de l’Hospitalet els 
dies 17i 18 de març de 2006. 
-  Assistir  a les reunions del Fòrum Intercol�legial,  que son mensuals 
-  El Fòrum Intercol�legial  va presentar en el II Congrés de Professionals i Entitats de 
Gerontologia i Geriatria dues taules rodones: La primera “Bases per a la complementarietat 
Interprofessional” el dia 17 i la en la segona es va presentar el Fòrum Intercol�legial i la seva 
trajectòria. 
- Representar  al Col�legi en el Grup de Treball del Consell Municipal de Benestar Social. , i als 
Plenaris anuals on s’exposen les conclusions de tots els grups del treballs . 
- Formen part en representació del Grup de Gent Gran Municipal en  la Comissió de  Valoració i 
Admissions dels habitatges amb serveis per a la gent gran  de la ciutat de Barcelona.  
 
Grup de Centres de Dia i Salut Mental 
El recull d’activitats realitzades pel grup ha estat: 
� Interrelació i intercanvi d’experiències entre els treballadors socials que desenvolupem la 

nostra tasca en el camp de la rehabilitació comunitària en salut mental. 
� Intercanvi de recursos socials, comunitaris i laborals. 
� Informació sobre cursos de formació, jornades, postgraus… 
� Comentar i revisar documentació, legislació, decrets… 
� Assessorar puntualment a companyes en la resolució de casos 
� Revisar el model de rehabilitació en salut mental 
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Uns dels eixos més importants treballats han estat la “Llei de promoció de l´autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència” i la “reconversió dels centres de dia en 
serveis de rehabilitació comunitària”.    
 
Grup de Treball de l’Alt Penedès 
Les activitats realitzades són les propostes en els objectius de l’any: 

 
- Finalitzar la actualització de la llista de treballadores socials de la Comarca. 
- Passar la enquesta per valorar si eren convenients canvis i temes que abordar. 
- Informació de documentació de diferents àmbits , jornades, convocatòries  i tràmits 

diversos, posant especial atenció  a la nova llei de serveis socials i la de 
dependència. 

- Col�laboració en la III Jornada de GAM  en la que va estar present una representant 
del Col�legi d’assistents socials i t.s   amb les conseqüents reunions de la 
subcomissió. 

- Visita al Centre Sòcio-sanitari Ricard Fortuny. No es va poder realitzar la del Centre 
de Salut mental ni el Turó pels canvis d’alguns professionals. 

- Entre altres activitats està la de fer acords entre Clínica Dental Penedès per la 
reducció del cost en casos de situacions precàries. 

- Informació e intercanvis de recursos, nous serveis que s’ofereixen en Institucions de 
la comarca, places col�laboradores i noves places residencials. Així com la Borsa de 
treball. 

 
Grup de Treball de Sabadell 
El grup de Sabadell està format per professionals del Treball Social de diferents àmbits : 
educació, Serveis Socials, Salut mental, Càritas, ONCE, Flor de Maig, CIPO, Residència 
Creueta, CIPO-Flisa, Associació contra el càncer, etc.  
Els objectius de treball del grup han estat: 
  
 - Tenir un espai de reflexió : el volum de feina i la poca o nul�la possibilitat de supervisió, 
en molts casos ésser l’únic professional del camp del treball social dins un equip,  són raons 
suficients per tenir la necessitat de trobar-nos. 
 - Compartir : coneixements, opinions, parlar de les diferents necessitats emergents, dels 
canvis  sócio-demogràfics que tant ens afecten en la nostra professió etc. 
 - Plantejar i poder treballar en grup temes que interessen i preocupen, estar al dia sobre 
jornades, seminaris i/o cursos,  tenir informació d’entitats  en el territori i dels programes i serveis 
que ofereixen... 
 - I en última instància potenciar la cohesió dels professionals que treballem en l’àmbit 
social dins el territori del Vallès Occidental. 
 
Grup de Salut Sexual i Reproductiva 
Les activitats que han realitzat han estat: 

- Revisió del document realitzat durant l'any 2006 sobre les funcions de les 
treballadores socials en el camp de la Salut Sexual i Reproductiva. 

- Nova reunió del grup de treball amb PAMIR  (Programa d'Atenció a la Maternitat de 
Risc) de l'Associació Salut i Família amb l'objectiu de millorar la comunicació entre 
les treballadores socials d'atenció en la Salut Sexual i Reproductiva i la citada 
associació que gestiona ajuts per la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, per tal de 
conèixer els protocols que es poden acollir les usuàries. 
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- Participació d'un membre del grup al Congrés Mundial de Contracepció.  Celebrat 
del 20 al 23 de juny  al Palau de Congressos de Barcelona 

- Elaboració i aplicació per part de dos membres del grup d'un projecte d'intervenció 
en les Interrupcions voluntàries de l'embaràs per prevenir el 25%  d'embarassos de 
dones que repeteixen i demanen noves ajudes per IVE. 

-  Elaboració i presentació en la 1º. Jornada del PASSIR d'un pòster sobre : La 
història de la planificació familiar i les funcions de les Treballadores socials en el 
ASSIR. 
 

Grup de Terrassa 
El treball més destacat ha estat en temes d’immigració. 
L’activitat realitzada ha estat la posada en comú dels recursos existents a la ciutat i dels seus 
variables funcionaments e informació que es derivin dels mateixos: 

- Càritas, Servei de ciutadania i drets civils de l’Ajuntament de Terrassa, Acadèmia de 
Ciències Mèdiques del Vallès Occidental, Informació del Consell Municipal de 
Benestar Social, Associació PRODIS,... 

Formació de comissions de treballs més específiques com la comissió del PAI, sorgida en el 
col�lectiu de Treballadors Socials de Terrassa i és oberta a entitats i professionals implicats en 
l’atenció a col�lectius en situació d’exclusió social. 
Fòrum de temes socials 
Informació de diferents cursos de formació, congressos i jornades d’interès pel col�lectiu, com 
formació sobre la Llei de Dependència 
 
Grup de Drogodependències 
Els membres participen a  diferents comissions: 
- Comissió de Salut del Col�legi,  
- Grup de drogodependències del Dpt. de Benestar i Família de la Generalitat, tema de treball del 
2006 “Oci drogues i ciutat” 
- Comissió per treballar els Indicadors de Qualitat de les Comunitats Terapèutiques del Dpt. de 
Benestar i Família d ela Generalitat 
- Coordinadora del CAS de Catalunya. 
 
També han participat a diferents Jornades com:  Jornades sobre patologia Dual, Jornada de 
Drogues i comunitat, una responsabilitat compartida, Jornades entre professionals de la XAD i 
els de Justícia. 
 
Han assistits a sessions Monogràfiques: 
  1. Presentació del nou CAS Brians per part de la T.Social 
  2. Coordinació entre Serveis de Drogodependències i Justícia 
  3. Psiquiatria i Addiccions 
  4. Comissió de Salut del Col�legi Oficial de T.Socials 
 
Altres Temes tractats han estat l’actualització de recursos, diferents condicions laborals, 
supervisió de casos, dinàmiques de treball 
 
Treball Social Hospitalari 
Aquest any l’activitat principal que ha ocupat els 6 primers mesos ha estat "l'Estudi de la 
situació dels Treballadors Socials dels Hospitals d’aguts de Catalunya”. Confecció del 
qüestionari i anàlisi de resultats. L’esmentat treball ha estat presentat al 3er premi de recerca de 
treball social Dolors Arteman. 
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S’han entrevistat amb la presidenta del Col�legi a fi de posar-la al corrent de les inquietuds del 
grup i demanar-li col�laboració pels projectes que es volen portar a terme. 
 
Al juny han fet  proposta de formació al Col�legi:  

Títol: “Gestió interna de la Unitat de Treball Social” 
Professorat: Esther Lobo. Fundació Pere Tarrés. 

 
Participació per part d’un membre al grup de treball de “la millora de la qualitat de l’assistència a 
les persones amb drogodependència i a les afectades pel virus VIH”, dins el Pla de  Qualitat de 
l’ICASS. 
Han donat Informació i realitzat debat sobre el nou model d’acreditació de centres d’atenció 
hospitalària aguda de Catalunya 
 
Han fet un recull d’escales de valoració social per tal de, quan sigui possible, fer una anàlisi de la 
seva utilitat real per aplicar-les a hospitalització d’aguts. 
 
Lectura i comentaris del document “funcions i competències del treball social en el camp sanitari” 
confeccionat per la Comissió de Salut del Col�legi. 
 
Llei d’ordenació de professions sanitàries. Entrevista d’un membre del grup amb l’advocat de 
Col�legi, Sr. Queralt, per informar-lo dels fets que justificarien que els TT.SS. siguin considerats 
professionals sanitaris. 
 
Els membres del grup també han participat a diferents jornades relacionades amb el seu àmbit 
laboral. 
 
Grup d’Empresa 
Els temes i les activitats que el grup ha desenvolupat han estat: 

Informació i recopilació dels nous recursos, ja siguin de la xarxa pública, concertada o 
privada. 
Han treballat casos complexos aportats per cadascun/a dels professionals que comporten el 
grup de treball. 
Supervisió de casos refractaris a la intervenció social, plantejant noves hipòtesis 
diagnostiques i noves intervencions. 
Han treballat la presentació i discussió de temes teòrics relacionats amb el treball social 
d’empresa. 
I han analitzat les tendències dins del treball social d’empresa. 
També han treballat sobre la  implementació de la llei de dependència. 

 
UFISS Demències 
El grup ha preparat la intervenció a la reunió de les UFISS i unitats de diagnòstic de demències 
que es va celebrar a Caldes de Estrach el 10 de març. 
Han realitzat una comunicació amb els resultats preliminars del treball realitzat sobre “Anàlisis  
de la càrrega del cuidadors principals del malalt amb trastorns cognitius i de la conducta. 
Han realitzat proposta per treballar sobre el maltractament  amb gent gran amb demència i sobre 
l’aspecte de negligència. 
Han detectat que amb la publicació dels indicadors de qualitat s’han incorporat més professionals 
a les Unitats de valoració denominades EAIA, i volen contactar amb ells per integrar-los al grup. 
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Sociosanitari 
Han donat  informació sobre prestacions de ISFAS. Amb una xerrada i una taula rodona a 
l’Associació. 
Es treballa i analitza el document “Indicadors per mesurar els criteris de qualitat de l’atenció al 
pacient  i la família”, document definitiu publicat pel Departament de Salut i fruit del treball de 
diferents grups amb el suport de la Fundació Avedis Donabedian. 
Han revisat totes les escales de valoració, la seva adequació a l’àmbit sociosanitari. 
S’explica el funcionament dels EAIA ( equips d’avaluació Integral Ambulatòria) 
Han tractat diferents  temes com els Diagnòstics socials, la declaració jurada i aportació 
econòmica al mòdul social per suport dels usuaris de llarga estada i hospital de dia. 
Han recollit informació sobre ICAS referent a l’atenció a disminuïts, criteris d’accés a serveis ... 
S’han anant informant de diferents jornades, congressos a les que han assistit els membres.  
 
MANRESA: 
 
Grup de Treball de l’àmbit de la Gent Gran: 
Els temes treballats han estat les funcions del treballador social en els centres de gent gran, 
situació professional en els centres, intercanvi d’informació_ ajuts, programes d’actuació, 
formació... 
Tenen representació a la comissió de Salut del Col�legi 
 
Grup de Sanitat 
Han treballat la Llei de Dependència, el programa PRODEP, debat sobre el sistema sanitari a 
Manresa, informacions vàries: llits soci-sanitaris,... 
 
Grup d’Ensenyament Secundari 
El principal tema ha estat difondre la tasca del treballador social en un IES de 
secundària facilitant al Col�legi un document informatiu al respecte per poder 
presentar-lo al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Paral�lelament s’ha presentat el projecte a la FAPAES (Federació de Pares i Mares 
de l’Ensenyament Secundari), ja que són les AMPES qui en aquests moments 
tenen contractats a aquests professionals, que el va publicar a la seva revista 
recentment i que l’ha donat a conèixer al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
LLEIDA 
 
Grup d’opinió 
Aquest grup s’ha constituït aquest any al mes de desembre i han establert el 
protocol de funcionament del mateix. 
 
TARRAGONA 
 
Grup de Gent Gran 
Han realitzat el buidatge de dades de centres i professionals relacionats amb vellesa, han 
treballat l’avantprojecte de Llei de Dependència, han concretat els temes a treballar pel grup com 
protocol d’acollida, estada i comiat, llei de dependència, incapacitació legal i maltractaments 
institucionals, recollides de sigles relacionades amb la gent gran. 
També han treballat escales de valoració social. 
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Grup de Peritatge 
Elaboració d’un tríptic per fer difusió del peritatge social. Han treballat casos pràctics i actualment 
centren la seva tasca en la recerca d’escales de valoració social. 
 
GIRONA 
 
Grup d’Afers Professionals 
Han elaborat  un document que van fer arribar a la Junta de Govern per presentar-lo 
posteriorment als Sindicats Majoritaris per les negociacions que s’estaven portant a terme del 
conveni de Residències. 
El grup es va dissoldre a mitjans de l’any 2006. 
 
Grup de Discapacitats Psíquics 
La seva funció és compartir el treball del treballador social en l’àmbit de disminucions, el formen 
majoritàriament treballadors socials que exerceixen la seva tasca professional en centres 
ocupacionals de la província de Girona. 
 
Grup de Gent Gran 
Formen part del Grup Intercol.legial de Maltractaments a la gent gran, amb dos representants 
col�legiades. 
Aporten experiències, documentació, treball dels membres, durant l’any han començat un treball 
de temes monogràfics que finalitzaran durant el 2007. 
 
També han participat a Jornades: 

- Taula Rodona sobre maltractaments a la gent gran de Sant Joan de les Abadesses 
el 24 de març 

- Fira Gran: Ponència de l’Atenció domiciliària a l’Atenció Institucional” 
I han realitzat formació: 
Curs de postgrau: “Maltractaments a la gent gran. La intervenció dels professionals 
Curs de “Maltractaments a la Gent Gran. La intervenció dels professionals” 
 
Grup de Nous col�legiats 
Aquest grup s’ha consolidat durant el transcurs d’aquest any, han programat conjuntament amb 
la Junta Territorial, activitats formatives per a tots els col�legiats. 
Han canviat de nom l’actual és “Grup de suport a la pràctica professional” 
 
Grup Sanitat 
Està dividit en el grup hospitalari i el de ABS. 
Han elaborat diferents documents per defensa el treball social que es realitza a l’àmbit de salut, 
que amb el vist-i-plau de la Junta de Govern s’han presentat al Departament de Sanitat. 
Tenen representació a la comissió de Salut del Col�legi 
 
Grup de temaris 
El formaven treballadores socials de l’àmbit de Justícia i es preparaven les oposicions, però es 
va dissoldre perquè la convocatòria de les mateixes no va sortir a mitjans del 2006 com estava 
previst. 
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8.3. III PREMI DOLORS ARTEMAN 
 
És una convocatòria per a investigacions en treball social que realitza bianualment el nostre 
Col�legi professional, amb una dotació de 6000 Euros, i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
Aquest any ha resultat guanyador el treball “Trabajo Social: Ideología, práctica y sociedad” de 
l’autora Josefa Fombuena Valero. 
Fruit d’aquesta convocatòria es va realitzar l’acte de lliurament del premi el passat 11 de Juliol,  a 
l’Auditori de les Drassanes Reials de Barcelona. 
L’acte va estar presidit per la presidenta del nostre col�legi professional, M. Pilar Puig i Giner i: 

- Carme Figueras Consellera de Benestar i Família de la Generalitat 
- Katy Carreras Diputada de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona 
- Núria Carrera antiga Diputada de l’Àrea de Benestar Social 
- Dolors Fernández Regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Hospitalet 

El representant del jurat Xavier Pelegrí va llegir l’acta d’atorgament del premi i Josefa Fombuena 
va fer una exposició del treball. 
 
 

 
 
 
8.4. VI JORNADES DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA  
 
Com ja es va fer la presentació de les jornades al juny de 2005, aquest any s’han dut a terme a 
l’Auditori Winterthur de Barcelona, els dies 18 i 19 de maig les VI JORNADES DE SERVEIS 
SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA Sota el títol “De la Invisibilitat cap a l’emergència d’uns 
sistema universal de serveis socials” 
 
Van ser organitzades pel nostre col�legi professional, i els col�legis d’educadores i educadors 
socials i el de Psicòlegs de Catalunya. Durant aquests dos dies es va parlar  i reflexionar sobre la 
universalitat dels serveis socials, la seva invisibilitat, el futur de l’Atenció Primària  amb les Lleis 
que s’estan tramitant a Catalunya i l’Estat, i es van exposar les comunicacions presentades per 
diverses administracions i entitats. Prop de 400 persones van assistir a les Jornades. 
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Exposem un petit resum gràfic sobre l’assistència a les mateixes, puntuació general rebuda dels 
participants, puntuació dels continguts i ponents i una proposta de temes a tractar a properes 
edicions, tot això tret de l’avaluació de les mateixes: 
 
 
ASSISTÈNCIA VI JSSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUACIÓ GENERAL DE LES JORNADES 
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PUNTUACIÓ CONTINGUTS I PONENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DE TEMES A TRACTAR EN PROPERES EDICIONS 
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8.5. ACTES I JORNADES: 
 
BARCELONA: 
 
16 de febrer  Acte homenatge a Dolors Arteman al Districte Sant Martí. 
 
13 de març Presentació dels Projectes de Cooperació i solidaritat 2005 subvencionats pel 
nostre Col�legi, al Pati Manning de Barcelona. 
 

 
 
4 d’Abril Presentació del Llibre: El Treball Social que jo he viscut, escrit per la nostra 
Col�legiada Montserrat Colomer, al Pati Manning de Barcelona. 
 

 
 
6 d’Abril Presentació del Programa PRODEP  programa per a l’impuls i l’ordenació de la 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència, al Pati Manning de 
Barcelona. 
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28 d’Abril xerrada sobre Aspectes de les adopcions internacionals  a càrrec de la psicòloga 
Rosa Mora i la treballadora social i mediadora Àurea Quintana de  l’Associació CRIA  
 

 
 
22 de Maig Conferència : Maçoneria: Història i Actualitat  a càrrec del Sr. Manuel Mor i 
Vicenç Molina a l’Auditori del Pati Manning de Barcelona 
 
2 de Juny Presentació de la Llei d’Infància de Catalunya al Pati Manning de Barcelona, a 
càrrec del Dr. Carlos Villagrasa Alcalde. 
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15 de  Juny  Jornades de Treball Social als Equips d’Atenció Primària de salut “ Les 
desigualtats en salut; fem-les visibles”. Organitzades pel departament de Salut de la 
Generalitat, Institut Català de la Salut ( EAP de Santa Coloma de Gramenet) i compta amb la 
col�laboració del nostre col�legi.  
 

 
 
13 de juny es van realitzar les eleccions  Consejo General Diplomados Trabajo Social, pels 
membres de la Junta de Govern, a totes les delegacions del col�legi. 
 

 
 
14 al 18 de juny  8è Saló de la Gent Gran de Catalunya organitzat per Firagran, que inclou el II 
Congrés de Professionals i Entitats de Gerontologia i Geriatria a la taula  rodona: “Bases per 
a la complementarietat Interprofessional” i a la segona taula rodona: Fòrum Intercol�legial i la 
seva trajectòria.  A aquesta Jornada vam obtindre deu invitacions gratuïtes pels nostres 
col�legiats) 
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6 d’octubre es va realitzar a la seu de Barcelona del nostre col�legi la presentació del programa 
electoral de candidatures presentades a la Junta de Govern del Col�legi. 
 

 
 
 
11 d’octubre Acte electoral: El partits polítics exposen els programes electorals sobre la 
Política Social a l’Auditori del Museu Marítim de Les Drassanes, els representants polítics 
assistents van ser consol Padrós (PSC), Anna Simó (ERC), Mercè Civit (ICV-EA), Josep Lluís 
Cleries (CIU) i Àngels Olano (PPC). 
 

 
 
30 d’octubre Xerrada Propostes de recuperació, organitzada per l’Acord ciutadà per a una 
Barcelona Lliure de violència vers les dones, a càrrec de Gemma Cánovas, psicòloga clínica-
psicoanalista, va tenir lloc a la seu del Col�legi. 
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8 de novembre el Col�legi col�labora a la Jornada “L’Autonomia i la Dependència en Salut 
Mental”, on la nostra presidenta, M. Pilar Puig i Giner, va estar invitada a l’acte d’Inauguració i 
presentació de la mateixa i que ha estat organitzada per La Fundació Congrés Català en Salut 
Mental (FCCSM) i la Federació Familiar Malalts Mentals (FECAFAMM) 
 
17 de novembre a la seu central del Col�legi va tenir lloc l’Homenatge a Sigmund Freud amb 
les xerrades “El malestar en la civiliazación y nuestra decepción ante la guerra” i “Una 
dificultad actual del psicoanálisis”, a càrrec de Jesús Mansilla i Lydia Gómez Musso  
 
Aquest any el Col�legi ha dedicat una de les seves sales de la seu central a tres col�legiades 
Rosa Roca, Maria Urpina i Teresa Fàbregas que van morir en una accident de trànsit l’any 
1976 quan es dirigien representant al col�legi a unes Jornades a Pamplona. 
 
 

 
 
 
LLEIDA 
 
23 i 24 de març es va celebrar el 1er. Congrés sobre civisme i convivència, amb la 
col�laboració de la regidoria de drets civils cooperació i immigració de l’Ajuntament de Lleida. 
 

 
 
24 març participació de la delegació en la Taula rodona: “Una mirada des de fora de la gran 
ciutat”. Dins les VI JSSAP realitzades a Barcelona 
 
23 d’abril presentació del Col�legi per part de la coordinadora M. Carmen Hernàndez Brezmes, 
als alumnes de 3er curs de Treball Social de la Universitat de Lleida 
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21 d’octubre va tenir lloc la Inauguració de la nova seu a la delegació, van assistir 
representants de la Diputació de Lleida, entitats d’àmbit social de la província i membres de la 
Junta de Govern del Col�legi. 
 

 
 
3 i 4 de novembre I Jornades sobre gènere i desenvolupament rural. Dona, cooperació i 
ruralitat. 
 
MANRESA 
 
12 maig presentació del Llibre “ El treball social que jo he viscut” de Montserrat Colomer, acte 
coorganitzat amb un grup d’antigues alumnes de l’Escola Torres i Bages de Manresa. 
 

 
 
Xerrada informativa sobre Les Voluntats Anticipades   a càrrec de Montserrat Gomis. 
 
TERRES DE L’EBRE 
 
10 març II Jornada de Treball Social a les Terres de l’Ebre amb el tema: Dona i Immigrant, a 
la cambra de comerç de Tortosa i amb la col�laboració administrativa de la delegació de 
Tarragona 
 
22 juny Monogràfic sobre El Testament Vital, a càrrec de Maria Lluïsa Vergés Canivell, al 
Consell Comarcal de la Terra Alta. 
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27 juny Inauguració de la nova seu de la Delegació de Terres de l’Ebre amb els parlaments 
per part de M. Pilar Puig i Giner, presidenta del Col�legi i del Sr. Gabriel Perles, Delegat 
Territorial de Benestar i Família de Terres de l’Ebre. 
 
 

 
 
 
14 desembre Monogràfic sobre Projectes  Demostratius del PRODEP: “Abordatge de la 
dependència a Catalunya”, a càrrec de  Josep de Andrés Cap de projectes, al Consell 
Comarcal del Baix Ebre. 
 

 
 
TARRAGONA 
 
11 de març Jornada sobre Peritatge Social, realitzat pel grup de peritatge de Tarragona, al 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
 
28 de juny  Presentació del Col�legi Professional i sortides professionals  als alumnes de 
3er curs de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
16 de setembre Participació a la 4a Fira d’Entitats de Tarragona organitzada per la 
Conselleria de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona. 
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14 de desembre Presentació del Col�legi professional i sortides professionals als alumnes 
de primer curs de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
 
Col�laboració en la campanya de recollida de joguines 2006 de Creu Roja 
 
GIRONA 
 
Març presentació de comunicació  “ Reflexions sobre el Treball Social i Atenció Primària. 
Debat i Alternatives a les IV Jornades de SS d’Atenció primària realitzades a Barcelona. 
 
3 d’Abril Xerrada del Servei d’Ocupació de Catalunya, organitzat pel grup de nous col�legiats a 
la Delegació 
 
 

9. SERVEIS DEL COL�LEGI 
 

 
9.1. SERVEI DE SUPERVISIÓ, ASSESSORAMENT I CONSELL ESTRATÈGIC  “SAC 
Estratègic” 
 
Com continuació de la seva posada en funcionament l’any anterior el  "SAC estratègic": “Servei 
de supervisió, assessorament i consell estratègic”, portat a terme per Montserrat Gomis Claret. 
Ha desenvolupat sessions setmanals individuals els dimecres o els dilluns a petició dels 
col�legiats, el primer semestre  s’han realitzat 19 sessions individuals i durant el segon semestre 
s’han realitzat 21 sessions individuals. 
La demanda de les sessions grupals ha estat baixa, s’han programat dos tallers grupals i s’han 
hagut d’anul�lar per manca de participants. 
Del model grupal descentralitzat s’ha realitzat un a la delegació de Tarragona: els dies 22 d’abril,  
6 i 20 de maig, 3 i 17 de juny, amb una durada de 20 hores.  Ha tingut una participació de 5 
persones. 
 

 
A les sessions individuals han participat professionals d’àmbits plurals, destaquen salut o sanitat, 
discapacitats i atenció primària. 
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9.2. ASSESSORIA JURÍDICA 
Els nostres col�legiats/des  disposen d’aquest servei d’assessorament  jurídic gratuït, una 
consulta a l’any. 
 
9.3. CESSIÓ D’ESPAIS GRATUÏTS 
La disponibilitat d’espais és gratuïta  per als perits i mediadors col�legiats. 
 
9.4. SERVEI DE BIBLIOTECA 
Concertat amb la Universitat Ramon Llull (Pere Tarrés) 
 
9.5. COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC PER PROFESSIONALS 
Tots/es els/les col�legiats/des  poden disposar d'una adreça de correu electrònic totalment 
gratuïta 
 
9.6. BANC DE SABADELL 
Conveni Tecnocrèdit de Serveis a la Col�legiatura 
Abonament de la quota d’inscripció dels nous col�legiats que domiciliïn la quota col�legial 
 
9.7. ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS 
 
S’ha contractat una pòlissa d’assegurança d’accidents pels col�legiats menors de 65 anys per un 
capital de 6.000 Euros, pels col�legiats d’entre 65 i 70 anys s’ha subscrit una altre assegurança. 
 
9.8.  RTS 
La subscripció a la Revista de Treball Social està inclosa dins la quota col�legial a partir d’aquest 
any. 
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9.9. CORREDORIA D’ASSEGURANCES DE MEDICORASSE 
 
Aquest any s’ha signat un nou conveni amb la corredoria d’assegurances del Col�legi de Metges 
de Barcelona, negociant principalment les condicions d’una pòlissa de responsabilitat civil pel 
nostre col�lectiu, també cobreixen la demanda de qualsevol tipus d’assegurança (llar, cotxe, 
mèdiques). 
 
9.10.  ALTRES SERVEIS 
 
Banco Santander Central Hispano 
Optiglass 
Òptica Bassol 
Grup 7 Viatges 
Centres dentals D&D 
 
 

10. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT 
 
Com a continuació del primer estudi de satisfacció dels nostres col�legiats realitzat a l’any 2004, 
aquest any s’ha realitzat un nou estudi de satisfacció mitjançant enquestes telefòniques per una 
empresa contractada i agafant una mostra de col�legiats i col�legiades de tot el territori. 
 
 

11. PUBLICACIONS I DIFUSIÓ 
 
11.1.  RTS 
 
       

 
 
 
El 15 de febrer d’aquest any va ser aprovat per la Junta de Govern el nomenament del nou equip 
de redacció: 
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Directora: 
Montserrat Bacardit i Busquet col. 451 
 
Equip de redacció: 
Rosa M. Ferrer Valls col. 293 
Irene de Vicente Zueras col. 782 
Pepita Rodríguez Molinet col. 813 
Manuel Miguel Pajuelo Valsera col. 6020 
David Paricio Salas col. 6737 
La RTS també conta amb la col�laboració d’un Comitè Assessor format per professionals de 
reconegut prestigi en el camp professional i acadèmic. 
 

 
 
 
La RTS està organitzada amb les següents seccions: Editorial, Dossier, Interès professional, 
Secció lliure i Llibres 
Dossier: Articles sobre temes monogràfics que aprofundeixen sobre aspectes del treball social, 
dels serveis socials i de les polítiques socials amb continguts teòrics, metodològics i pràctiques 
del treball social. 
Interès Professional: Incorporarà articles de temàtiques socials i professionals diverses amb la 
finalitat que cada revista tingui diferents punts d’interès pel lector. 
Secció Lliure: Entrevistes, biografies de personatges d’interès social comentaris o reflexions 
sobre articles publicats. 
Llibres: Comentaris, ressenyes o crítiques de llibres sempre referits a temes socials. 
 
11.2. ESTUDI ELS TREBALLADORS SOCIALS ENTRE 1932-1978 amb la Universitat de 
Barcelona i dirigit per Manel Barbero. 
Aquest estudi ha estat encarregat pel col�legi al nostre col�legiat i està prevista la seva publicació 
durant l’any 2007. 
 
11.3. FUNCIONS I COMPETÈNCIES DELS TREBALLADORS SOCIALS  DEL CAMP 
SANITARI, elaborat per la comissió de salut del Col�legi, i editat pel col�legi amb la col�laboració 
de la Diputació de Barcelona 
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11.4. NOUS ESTATUTS DEL COL�LEGI, publicats al diari Oficial de la Generalitat el 15 de 
desembre de 2005, i editats pel nostre col�legi durant el 2006 amb la col�laboració de la 
Diputació de Barcelona 
 

 

 
 
11.5. ELABORACIÓ DE TRÍPTICS INFORMATIUS, sobre serveis del col�legi, formació, 
peritatge social 
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11.6. TEMARI ESPECÍFIC MATERIAL DE SUPORT PER LA PREPARACIÓ D’OPOSICIONS A 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, elaborat amb motiu de la previsió d’oposicions 
durant el mes de novembre de 2006. 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
Durant aquest any s’ha obsequiat als col�legiats amb un calendari en forma d’estoreta de ratolí: 
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11.8. DIFUSIÓ 
 
S’ha intentat incentivar la difusió d’informació a través del correu electrònic, des de la seu central 
com les delegacions, i publicant tota la informació d’interès per la nostra professió. 
 
- 15 febrer I Jornada per a Operadors Jurídics sobre malalties qüestionades a la Casa del Mar 
- 17 i 18 març II Congrés de Professionals i Entitats de Gerontologia i Geriatria de Catalunya a la 
Farga de l’Hospitalet 
- 27 març Jornada de presentació del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya a Caixa Fòrum 
- Seminari sobre l’accés a uns serveis socials de qualitat pel 5 d’abril  a l’hotel Alimara de 
Barcelona 
- 24 d’abril Segona titulació en Educació Social treball social + Educació social de la Fundació 
Pere Tarrés 
- 11 i 12 maig V Jornada de Treball Social a la Universitat “El Treball Social Immigració: nous 
camins per recórrer” a la Facultat de Ciències Jurídiques. 
- 11 maig Trobada Estatal d’Intercanvi d’experiències en Mediació i Gestió de conflictes, 
organitzat per Ponts de Mediació 
- 17 maig Cursos organitzats pel Centre d’Estudis de l’envelliment de Catalunya. 
- “Jornada de prevenció VIH/SIDA en població immigrada “ organitzada per Impuls a l’Acció 
Social, el 21 de juny 
- 15a. Escola d’Estiu Serveis Socials de la Diputació de Barcelona 
- Curs d’Immigració i Universitat de la Universitat Autònoma de Barcelona 
- Projecte “Madurar en positiu” promogut per la Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social de 
Caixa Catalunya. 
- Màster Especialistes en Sofrologia Caycediana Impartit per l’Institut de Sofrologia Caycediana. 
- Protocol de Violència Domèstica  
 

12. EQUIP 65 
 
Com sempre, la prioritat en les activitats de l’Equip 65 és l’atenció a les companyes malaltes o bé 
que estan en residències, les quals reben visites periòdiques d’algun membre de l’associació per 
tal de donar-los suport o fer-los companyia. 
 
GENER 

• Sortida matinal a Cornellà de Llobregat. Visita al Museu i Parc de les Aigües. Hi  anem 
en tramvia. 

FEBRER 
• Conferència – Col�loqui sobre “Testament i vitalicis” a càrrec del notari Sr. Segimón 

Verdaguer. 
• Cafè Tertúlia a Caixa Fòrum “La mirada del artista” . Joan Uslé. Col�lecció d’Art 

Contemporani. 
MARÇ 

• Visita guiada al Palau Robert i Missa a St. Ramon de Penyafort per la Mercè Vilardaga. 
• Excursió a Cornellà  i St. Joan Despí. Visita guiada al Palau de Can Mercader i el seu 

parc i al Museu i Vila de St. Joan Despí per conèixer l’obra de J. M. Pujol. 
• Cafè Tertúlia a Caixa Fòrum “L’imperi oblidat de l’antiga Pèrsia” 
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ABRIL 
• Assistència de la Junta i membres de l’Equip 65  a la presentació del llibre “El Treball 

Social que jo he viscut” de Montserrat Colomer al Pati Manning. 
• Caldes d’Estrac. Visita guiada a la Fundació Palau i Fabra i per tota la vila (carrers 

antics, termes i platja) i a la tarda, Museu del Pessebre a St. Vicenç de Montalt. 
MAIG 

• Conferència- Col�loqui amb Mossèn Forcada “Recuperació de les emocions i els 
sentiments” 

• Un dia de turisme per la cuitat de Barcelona: Museu d’Història de Catalunya “Col�lecció 
de cartells de la República”. Visita guiada al Palau de la Delegació del Govern, Sta. 
Maria del Mar i Museu Mares. 

• Jardí botànic de Cap Roig i Museu de la Pesca de Palafrugell 
JUNY 

• Votacions al Col�legi. Presència a la taula de votacions de diversos membres de l’Equip 
65, per l’elecció de la Junta de Govern del Col�legi. 

• FIRAGRAN. Participació en l’elecció de les persones destacades en l’àmbit social pe la 
seva activitat. 

• Trobada de fi de curs per St. Joan amb coca i cava i concert de flauta travessera. 
• Excursió a Tarragona. Visita guiada a peu per la “Part Alta” d ela ciutat: muralles pretori i 

barri antic. A la tarda, en autocar, per tota la gran Tarragona fins al balcó del Mediterrani. 
JULIOL 

• Drassanes. Assistència a l’acte de lliurament del III Premi de Recerca en Treball Social 
“Dolors Arteman” organitzat pel col�legi. 

SETEMBRE 
• Cafè Tertúlia a Caixa Fòrum “L’Escultura de Henri Moore” 
• Visita a la Colònia Vidal, exponent clar de la vida en una colònia tèxtil als segles XIX i 

XX. A la tarda visita a la reserva de guarans, el ruc català a Fuives. 
OCTUBRE 

• Excursió de tardo al Montseny, Sta. Fe, St. Marçal i Viladrau i el seu centre. 
NOVEMBRE 

• Assistència a l’acte de lliurament del premi “Dona i Esport, memorial Mireia Tapiador” a 
la nostra companya Roser Ponsati al Centre de Cultura Can Fabra de St. Andreu. 

• Excursió a Palafrugell. Fundació Josep Pla i visita guiada al interessantísim Museu del 
Juno 

• Xerrada sobre l’obra de Montserrat Roig a càrrec de Rosa Vilalta. 
 

 
DESEMBRE 

• Eucaristia en memòria de les companyes difuntes. 
• Cafè Tertúlia a Caixa Fòrum “LA pintura de S. H. Frangonard”. 
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13. ESTAT COMPLIMENT PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES DE L’ANY 
2006 I APROVADES A L’ASSEMBLEA DE DESEMBRE DE 2005. 

Respecte a la priorització de les propostes programàtiques pel 2006, queden enquadrades en 
quatre blocs: 
 
1. Serveis col�legiats 

• Integració de la RTS  en un servei més del col�legi.  Durant l’Assemblea del 14 de 
desembre de 2005 es va aprovar la inclusió de la RTS dins la quota col�legial 

• Consolidació del servei de supervisió, orientació i consell estratègic, durant aquest any 
s’ha incrementat el servei de supervisió individual amb un total de 40 sessions gratuïtes 
pels col�legiats i s’ha pogut realitzar un curs de supervisió grupal a Tarragona, continuem 
treballant per incentivar aquest servei. 

• Assegurança d’accidents inclosa  a la quota per a tots els Col�legiats/des, hem contractat 
una assegurança d’accidents amb cobertura de 6000 € per als col�legiats de fins a 65 
anys, i una altre per als col�legiats fins a 70 anys. 

• Ampliació de la formació per a la preparació d’oposicions i elaboració de temaris. 
S’ha realitzat un curs de preparació d’oposicions pel temari específic de Treball Social 
amb docents de prestigi en el nostre camp de treball, i hem elaborat el temari Específic 
de treball social per la Generalitat, segons les bases que van sortir publicades al DOGC 
4579 de 23 de febrer de 2006. 

• Ampliació dels Serveis d’Atenció Col�legial a les Terres de l’Ebre. 
Hem obert una nova delegació a Terres de l’Ebre, per donar servei als col�legiats/des 
d’aquest territori, i on hem començat l’activitat col�legial amb xerrades, cursos... 

2. Publicacions 
• Estudi Historia del Treball Social 1932-1978 , encara no està publicat perquè no està 

finalitzat per l’equip de la Universitat de Barcelona, tenim previst  publicar-lo  al 2007. 
• Aportació econòmica pel III Premi de Recerca de Treball Social, aquest premi ha tingut 

una aportació de 6000 Euros. 
• Elaboració i presentació de la Carta de Serveis Col�legials  

No s’ha complert amb aquesta fita. 
3. Augment del patrimoni del Col�legi 

• Adquisició i adequació d’un local a Lleida per ubicar la seu de la delegació. 
Hem adquirit un nou pis a Lleida i ja hem traslladat la delegació. 

• Integració del Col�legi dins el Complexe Sòcio-sanitari “FORUM”, liderat pel Col�legi de 
Metges de Girona. 
No s’ha portat a terme per la manca de claredat del projecte des del Col�legi de Metges 
de Girona 

4. Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) 
• Consolidació i ampliació dels equips i programes informàtics. 

S’han adquirit nous ordinadors per les seus del Col�legi, s’han creat  nous programes 
informàtics per gestionar la Base de dades, la Borsa de Treball i el Registre de 
correspondència 

• Millora de les eines de gestió internes i externes del Col�legi. 
Amb les millores informàtiques així com la continuïtat de potenciar la web del col�legi fem 
més àgil el tractament de la informació tant a nivell intern com extern. 
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14. COMPTES ANUALS DEL COL�LEGI 
 
                                           COMPTES DE L'ANY 2006   
   
INGRESSOS                                                                                                     
2006 

PRESUP. 
2006 REAL 2006 

      
QUOTES 553.442 € 560.679 € 
Quotes dels Col·legiats/Col·legiades (quota anual 131€) 541.442 € 561.793 € 
Inscripcions (60 euros) 12.000 € 15.246 € 
Dotació provisions rebuts impagats   -16.359 € 
      
   
      
ACTIVITAT COL·LEGIAL 55.000 € 145.489 € 
Formació 55.000 € 145.489 € 
      
   
      
PUBLICACIONS I DOCUMENTACIÓ 41.400 € 12.046 € 
Subscripcions RTS (30 euros) 30.000 € 11.546 € 
Sponsors RTS 11.400 € 500 € 
      
      
SUBVENCIONS I CONVENIS 78.216 € 138.942 € 
Subvenció Diputació de Barcelona 3.000 € 6.480 € 
Conveni  Ajuntament de Lleida 54.000 € 66.000 € 
Subvencions VI Jornades SSAP + Ingressos - Resultats 21.216 € 29.462 € 
Subvencions Generalitat de Catalunya    34.000 € 
Subvencions Ajuntament de L`Hospitalet   3.000 € 
      
ALTRES INGRESSOS 7.500 € 21.508 € 
Sponsors 5.000 € 5.900 € 
Cessió Sales 1.500 € 2.105 € 
Ingressos Varis 1.000 € 13.503 € 
      
      
INGRESSOS FINANCERS 1.000 € 2.880 € 
Interessos Bancaris 1.000 € 2.880 € 
      
      
   
      
TOTAL 736.558 € 881.544 € 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   



 64

 

                              COMPTES DE  L'ANY 200 6     
   
DESPESES                                                                                                       
2006 

PRESUP. 
2006 REAL 2006 

      
      
DESPESES  REPRESENTACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN     
R.T.S. I ALTRES REPRESENTANTS DEL COL·LEGI 37.750 €  38.488 € 
Dietes per assistència a reunions 25.000 € 22.243 € 
Despeses a justificar 12.000 € 15.505 € 
Assegurança 750 € 741 € 
      
 QUOTES CONSEJO GENERAL 65.425 € 67.540 € 
Quotes Consejo General Diplomados en Trabajo Social  65.425 € 67.540 € 
y Asistentes Sociales     
      
ASSEGURANCES COL·LEGIATS 15.000 € 13.846 € 
Assegurances d'Accidents 15.000 € 13.846 € 
      
SUBVENCIONS, CONVENIS I ACORDS 75.216 €  112.784 € 
Conveni  Ajuntament de Lleida 54.000 € 49.822 € 
Dotació Provisió Conveni de Ajuntament de Lleida   7.500 € 
VI Jornades Serveis Socials d'Atenció Primària 21.216 € 29.462 € 
Dotació Provisió Conveni Generalitat de Catalunya   26.000 € 
      
ACTIVITAT COL·LEGIAL 65.000 € 109.434 € 
Formació 45.000 € 82.729 € 
Dotació Provisió Formació   13.153 € 
Jornades i Activitats Col·legials 14.000 € 5.808 € 
Supervisió, orientació i consell 6.000 € 7.744 € 
      
CONTRIBUCIÓ DEL COL·LEGI PER PROG. DE SOLIDARITAT 1 0.829 € 10.829 € 
Solidaritat (2% de les Quotes) 10.829 € 10.829 € 
      
SERVEIS JURÍDICS I ECONÒMICS 23.500 € 12.482 € 
Assessorament jurídic col·legiats / col·legiades (consultes) 5.500 € 3.060 € 
Assessorament jurídic al Col·legi 6.000 € 6.422 € 
Auditoria (Dotació provisió) 12.000 € 3.000 € 
      
PUBLICACIONS I DOCUMENTACIÓ 53.300 € 53.038 € 
Revista Treball Social (10100x3) 30.300 € 18.374 € 
Dotació Provisió RTS núm. 178-179   22.600 € 
Documentació 13.000 € 1.906 € 
Carta de Serveis 4.000 € 0 € 
3er Premi de Recerca de Treball Social Dolors Arteman 6.000 € 10.157 € 
      
PERSONAL 198.887 € 156.930 € 
Sous i Salaris 153.314 € 114.109 € 
Seguretat Social Empresa 45.573 € 40.552 € 
Altres despeses socials   2.269 € 
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                                COMPTES DE  L'ANY 2 006     
   
   
DESPESES                                                                                                       
2006 

PRESUP. 
2006 REAL 2006 

      
      
DESPESES D'INFRASTRUCTURA 111.451 € 106.438 € 
Contribucions i altres 830 € 1.099 € 
Lloguers 37.542 € 31.044 € 
Comunitats de Propietaris 1.800 € 2.938 € 
Serveis (aigua, gas i llum) 6.000 € 6.944 € 
Manteniment, reparacions i neteja 29.000 € 34.418 € 
Assegurances Locals 1.600 € 1.857 € 
Amortització immobilitzat 34.679 € 28.138 € 
      
      
DESPESES FUNCIONALS 74.700 € 92.273 € 
Material d'Oficina 9.500 € 13.605 € 
Trameses 20.000 € 20.092 € 
Copisteria 11.000 € 12.877 € 
Missatgeria i transports 1.200 € 6.119 € 
Telèfon 14.000 € 13.975 € 
Publicitat, Propaganda i Relacions Públiques 10.000 € 10.437 € 
Altres Despeses 6.000 € 14.242 € 
Despeses Electorals 3.000 € 925 € 
      
SERVEIS EXTERNS 3.000 € 6.960 € 
 Seguiment de l'Estudi de satisfacció dels Serveis 3.000 € 6.960 € 
      
      
DESPESES FINANCERES 2.500 € 12.809 € 
Despeses Financeres i Bancàries 1.000 € 5.774 € 
Interessos Hipotecas 1.500 € 7.035 € 
      
      
TOTAL DESPESES 736.558 € 793.850 € 
   
   
   
   

  
SUPERÀVIT 

= 87.694 € 
   

 
 
 
 
 
 


