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1- PRESENTACIÓ 
 

Benvolgudes i benvolguts, 

Novament ens tornem a trobar per presentar-vos les activitats realitzades i 
acompanyades de molta il·lusió pel nostre Col·legi. Un any més,  hem tornat a 
sumar tot participant en accions col·lectives que defensen els drets socials i en 
iniciatives legislatives populars.  

Aquest resultat que us presento és l’esforç de les Comissions, dels membres de la 
Junta de Govern i de molts de vosaltres que no formeu part d’aquest òrgans però 
que seguiu sumant. Aquesta memòria recull el creixement diari durant el 2016 i les 
ganes d’estar al servei de les col·legiades i col·legiats, així com de la pròpia 
ciutadania. 

Continuem lluitant per enfortir el paper de les treballadores socials i reivindiquem 
la nostra professió com a motor de canvi i transformació per aconseguir una societat més justa i unida, on 
tothom pugui desenvolupar la seva autonomia i sentir-se ciutadà de ple dret. 

Encara són milers de persones les  que veuen perillar el seu dia rere dia. Les famílies que viuen situacions més 
precàries i vulnerables, així com les que suporten situacions de pobresa i exclusió, veuen com es deterioren els 
seus drets sense garantir-los uns mínims bàsics. Així doncs, el Treball Social ha de lluitar per estar al seu costat. 

Aquest 2016 ens ha portat a voler visibilitzar la nostra tasca encara més. Per aquest motiu seguim reforçant les 
aliances. Volem empoderar-nos i volem empoderar als altres per aconseguir una major participació social. Des 
del Col·legi donem veu a aquestes sinergies, així com al nostre compromís amb la societat mitjançant els mitjans 
de comunicació ja siguin en format paper o digital a favor d’una societat més justa i cohesionada. 

A nivell intern organitzem, promovem i participem en multitud d’actes orientats a potenciar les nostres 
capacitats, per atendre les necessitats que detectem en el dia a dia. Perquè tot això sigui  possible, tenim el 
repte de créixer en el saber per adaptar-nos als temps actuals, d’estudiar i definir les nostres intervencions i de 
continuar estant al servei de les persones. 

En nom de la Junta un anys més, és un plaer poder-vos presentar aquesta memòria que ha anat encaminada a 
promoure la participació social i que l’espai del Col·legi i del Treball Social sigui reconegut com element de 
transformació social.  

Rebeu una cordial salutació i tot el meu agraïment per la vostra implicació. 

 

 
Núria Carrera 
Degana 
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2- EL COL·LEGI  
 

2.1. DADES GENERALS 
El Col·legi té la seu central situada a la ciutat de Barcelona i cinc delegacions territorials: Girona, Lleida, 
Manresa-Catalunya Central, Tarragona i Terres de l’Ebre.  
 

2.2. ÒRGANS DE GOVERN 
Els òrgans de govern del Col·legi són l’Assemblea General i la Junta de Govern.  
L’Assemblea General és l’òrgan màxim de govern i està integrada per la totalitat de col·legiades i col·legiats. Els 
seus acords vinculen la totalitat de membres del Col·legi amb el Col·legi. 
La Junta de Govern és un òrgan col·legial i els seus membres estan escollits pel procediment electoral establert 
legalment. A continuació se’n detalla la composició actual: 
 

JUNTA DE GOVERN I JUNTA AMPLIADA 

 

 

 

 

 

 

*Amàlia Tarrés Sabartés va ser la referent de la Comissió de Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món fins a meitats de Setembre. Des d’aleshores ho és 
David Rodríguez Abellán. 
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2.3. RECURSOS HUMANS 
Actualment, al Col·legi comptem amb el següent equip de persones: 

A la Seu Central hi ha la gerència i el departament administratiu, integrat per una cap d’oficina, una secretària 
de Junta de Govern, una responsable de comunicació i tres professionals administratives que donen suport a 
l’atenció col·legial, formació, borsa de treball i delegacions. Des d’aquest setembre també comptem amb la 
incorporació d’una responsable de comptabilitat. 

Cadascuna de les Delegacions també disposa d’una professional administrativa, amb una dedicació que varia 
segons el nombre de col·legiades i col·legiats adscrits. 

 
*Laura Saula ha estat la Responsable de comunicació fins setembre de 2016. Des d’octubre ho és la Marta Ribas 
 

Hi ha determinats serveis contractats a proveïdors externs que contribueixen també a garantir un funcionament 
òptim de l’organització. Aquests proveïdors són: 
 

 Assessorament comptable : Font Abogados y Economistas 
 Gestió comptabilitat: Audere Barcelona Assessors, S.L. (fins setembre) 
 Recursos Humans: Afisec Serveis Empresarials 
 Auditoria de comptes: Cortés y Asociados Auditores, S.L. 
 Assessorament jurídic:  
 L’assessoria jurídica de les col·legiades i col·legiats va a càrrec del Sr. Josep Corbella 
 L’assessoria jurídica institucional s’ha encarregat als serveis jurídics del Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona 
 Xarxa informàtica: Tecnihand 
 Pàgina web i consultoria informàtica: Quovasys 
 Suport a comunicació: Agència de Comunicació Social d’ECAS 
 Neteja: Fundació Tallers 

 

2.4. COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 
Aquest any el Col·legi ha tingut en funcionament 11 Comissions i 28 Grups de Treball.  
 

Les comissions actives han estat: 
 

COMISSIONS  
Dependència i DisCapacitat Infància i Família 

Emergències i Catàstrofes Migracions i Interculturalitat 

Mediació Salut 

Relacions Internacionals Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món 

Serveis Socials Bàsics Treball Social Comunitari 

Supervisió  

 
 
 
 
 
 
 
 

D’esquerra a dreta: Laura Saula (Seu central)*, Laura 
Pampalona (Delegació de Girona), Inma Romero (Seu 
central), Mamen Martínez (Seu central), Mercè Comas (Seu 
Central), M. Pilar Ferré (Delegació de Tarragona), Tamara 
Arasa (Delegació de Terres de l’Ebre), Sara Jiménez (Seu 
central), Núria Carrera (Degana), Assun Trujillo (Delegació 
Manresa- Catalunya Central), Núria Ruiz (Seu central), 
Anna Pablos (Seu central),  Rosa M. Casas (Delegació de 
Lleida) i Montse Grau (Seu central). 
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Els grups de treball temàtics en actiu han estat: 
 

GRUPS DE TREBALL DELEGACIÓ 
Centres de Desenvolupament Infantil i Precoç (CDIAP) Seu central 

PADES i Complexitat Sociosanitària Seu central 

Recerca TSCAT Seu central 

Salut Mental Seu central 

EAIA’s i UFISS Demències Seu central 

Toxicomanies Seu central 

Treball Social Grupal Seu central 

Les Veus del TSCAT Seu central 

Territorial Alt Penedès Seu central 

Territorial Sabadell Seu central 

Territorial Sant Boi de Llobregat Seu Central 

Territorial Terrassa Seu central 

Dependència i discapacitat Lleida 

Mediació Lleida 

Emergències i Catàstrofes Lleida 

Treballadors/es Socials Sèniors Lleida 

Pèrits Lleida 

Emergències i Catàstrofes Girona 

SIM Girona 

Emergències i Catàstrofes Tarragona- Terres de l’Ebre 

Mediació Tarragona 

Emergències i Catàstrofes Manresa- Catalunya Central 

Serveis Socials Bàsics Manresa- Catalunya Central 

Mediació Manresa- Catalunya Central 

Gent Gran Manresa- Catalunya Central 

Sanitat Manresa- Catalunya Central 

Territorial Anoia Manresa- Catalunya Central 

Territorial Osona Manresa- Catalunya Central 
 

2.5. DADES GENERALS DE LA COL·LEGIATURA   
 

2.5.1. Dades generals 
El nombre total de col·legiades i col·legiats a data de 31 de desembre de 2016 és de 4.955 membres. S’han 
produït un total de 372 altes i 320 baixes col·legials* 
 

 
 

 
*El motiu d’aquest nombre de baixes elevat ve donat per la regularització de la morositat que es va realitzar el febrer de 
2016, donant de baixa a 109 col·legiades per aquest motiu. 
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La distribució territorial és la següent:  
 

Barcelona
69%

Girona
8%

Lleida
9%

Manresa
6%

Tarragona
6%

Terres de l'Ebre
2%

 
 
 

La distribució per sexes és la següent: 
 

 
 

2.5.2. Altes col·legials 
S’han produït 372 altes col·legials. Evolució Altes 2012-2016: 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓ PER SEXE 
 DONES HOMES 

Barcelona 3153 258 

Girona 341 29 

Lleida 425 24 

Manresa 289 16 

Tarragona 292 26 

Terres de l’Ebre 95 7 

ALTES 
2012 216 

2013 209 

2014 278 

2015 335 

2016 372 
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2.5.2.1. Altes per delegació  
La distribució per delegacions de les noves altes ha estat la següent: 
 
 
   

        
 
 

 
 
2.5.3. Baixes col·legials 
S’han produït 320 baixes col·legials. En els darrers anys, les baixes han evolucionat de la manera següent: 

 
 
2.5.3.1. Baixes per delegació 
La distribució per delegacions de les baixes ha estat la següent: 
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Els principals motius exposats per causar baixa es distribueixen de la manera següent: 

 
 

2.6. PRECOL·LEGIATURA 

Amb la voluntat de contribuir a apropar els alumnes de treball social a la professió i a les seves institucions, 
facilitant-ne el pas entre el període d’estudis i el de l’exercici professional, el juliol de 2015 vem crear la figura 
del precol·legiat/da. D’aquesta manera, tots els estudiants que ja hagin aprovat la meitat dels crèdits dels 
estudis de Grau en Treball Social es poden precol·legiar de forma gratuïta i gaudir de diverses avantatges del 
Col·legi. 

Amb la figura del precol·legiat  es vol tenir una vinculació més estreta amb les universitats i facultats del treball 
social. 

Durant el 2016 s’han precol·legiat un total de 57 persones. 
 
 

3- ACTIVITAT COL·LEGIAL 
 

3.1. ASSEMBLEES I JUNTES 
 

3.1.1. Assemblees generals 
S’han celebrat 2 Assemblees Generals Ordinàries, una el 17 de març i l’altre el 15 de desembre. 

 
 

3.1.2. Juntes de Govern 
La Junta de Govern ampliada del Col·legi ha mantingut 11 reunions i la Junta Permanent 34 reunions al llarg de 
l’any.  
 
 

MOTIUS DE BAIXA 
Defunció  15 

Jubilació 3 

Econòmics 28 

No obligació de col·legiació 26 

No exerceix de TS 51 

No utilitza serveis del TSCAT 7 

Personals 20 

Trasllats 34 

Atur 15 

Morositat 109 

Altres 6 

No exposen motius 2 
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3.2. RELACIONS INSTITUCIONALS 
Seguint amb la línia establerta de potenciar les relacions amb entitats i organitzacions diverses, s’han 
mantingut reunions i contactes amb més d’una cinquantena d’institucions: com els diferents departaments de 
la Generalitat de Catalunya; Ajuntaments; Diputacions; Consells Comarcals; Col·legis Professionals; 
Universitats i altres entitats relacionades amb la infància, l’acció social, salut mental, gent gran o tercer sector, 
entre altres. 
 

3.3. ORGANITZACIÓ D’ACTES 
A continuació es detallen alguns dels actes organitzats o coorganitzats pel Col·legi:  
 

Gener  
Dia 13- Cafè tertúlia sobre el programa ‘Respir’ per a persones amb discapacitat intel·lectual 
Dia 14- Dia Europeu de la Mediació 
 

          

 
 
Febrer 
Dia 25- Jornada ‘Cap a un nou repte entre migrants i refugiats’ 
 
 
 

 
 

Març 
Dia 17- Xerrada ‘Responsabilitat civil compartida en els serveis 
Socials’ organitzada conjuntament amb Marea Taronja Garraf 
Dia 31- Lleida celebra el Dia Mundial Treball Social  
Dia 31- La Constitunalització dels Drets socials. Organitzat 
amb CICAC 
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Maig 
Dia 12 - Conferencia Mediació, ciutadania i convivència 
Dia 19- Presentació del VII Premi de Recerca en Treball Social Dolors Arteman, que es va concedir al 
projecte Vic, ciutat amiga de les persones grans 
Dia 19- Conferència ‘Mediació i Gestió Alternativa de Conflictes’ 
Dia 19- Sessió agraïment emergències 
Dia 21-  II Trobada del Col·legi i l'Associació de Treballadors Socials d'Andorra 
 

           
 

Juny 
 

 
Juliol 
Dia 07- Jornada de Portes obertes a la Seu Central 
 

  

Abril 
Dia 6- Dia Mundial del treball social i medalla d’Or 2016 a Paz Cué, Rosa 
Barenys i Montserrat Bacardit 
Dia 7- Taller de ‘Treball social amb les famílies a partir dels Serveis Socials 
Bàsics’     
Dia 12- Sessió de treball ‘Mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica– Llei 24/2015’ 
Dia 12- Sessió de treball en emergències, habitatge i pobresa energètica 
Dia 14- II Jornada de treball social amb infància i famílies. Intercanvi de 
bones pràctiques 
Dia 22- Inauguració postgrau mediació 
Dia 29- Seminari Actiu sobre Diagnòstic Social 

 
Setembre 
Dia 21- Sessió intercomissions 
Dia 28- Xerrada ‘Dona Gitana i Moviment Associatiu’ 

 

Dia 16- Concessió d’ajuts a projectes de cooperació 
al desenvolupament 2015 
Dia 17- Celebració 10è aniversari de la creació 
delegació de Terres de l’Ebre i homenatge 25è 
aniversari de Col·legiació 
Dia 29- Presentació del monogràfic ‘Treball social amb 
gitanos’ de Carme Garriga 
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Octubre 
Dia 7- Acte Pobresa Zero ‘La pobresa és evitable. Contra les desigualtat: justicia social’ 
Dia 20- Acte de Lliurament 8è Premi de Recerca de Treball Social Dolors Arteman 
Dia 21- Lliurament títols Postgrau de Peritatge Social 2015-2016 
Dia 24- Acte presentació RTS 207 ‘Diàleg: El Treball Social i la Defensa dels Drets Socials’ 
Dia 28-  Equip 65, Poesia i Castanyes 
 

  
 
 
 

 
                                                                                 

 
 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desembre 
Dia 1- Presentació monogràfic núm. 11: La formació de 
supervisores 
Dia 15- Assamblea General Ordinària 
Dia 21- Conferència: Aproximació al Treball Social a Brasil 

Novembre  
Dia 2- Presentació Programa SuporTS 
Dia 9- Inauguració II Congrés Serveis Socials Bàsics 
Dia 10- Presentació de Dossier Treball de Salut Mental nº 1: 
Intervenció de Treball Social en Salut Mental 
Dia 11- Presentació Màster en Emergències Psicosocials i 
Humanitàries 
Dia 16- II Jornades de Treball Social: Treball Social en residències 
des de l’ACP 
Dia 17- III Col·loqui EVAMI: diagnòstic i abordatge del 
maltractament infantil 
Dia 24- Acte Homenatge 25 anys de Col·legiatura o més 
Dia 29- Presentació Manifest Lliures 
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3.3.1 25 anys de col·legiació o més 
Aquest any s’ha dut a terme l’acte d’homenatge a les companyes i companys que han arribat a la fita de 25 anys 
o més de col·legiació en el nostre Col·legi. Cada Delegació ha tingut el seu propi acte de celebració, el que ha 
servit  com a punt de retrobament i reconeixement a les homenatjades i els homenatjats, per reivindicar els 
professionals que han vetllat per la bona praxi de la nostra professió i han reforçat el paper que ocupa el Treball 
Social a la nostra societat, sense oblidar la importància de defensar els drets de les persones. 
 

 
 

3.4. POSICIONAMENTS INSTITUCIONALS DEL COL·LEGI 

El Col·legi, seguint amb l’objectiu de fer pública la seva veu, s’ha 
pronunciat públicament en relació a diversos temes rellevants per a la 
societat, per als professionals i per als actors de l’àmbit social i 
sociosanitari. Al llarg del 2016 s’han fet públics 7 posicionaments 
institucionals de diferents tipus: pronunciaments, declaracions i 
manifestos. 
Els posicionaments institucionals més rellevants han estat sobre les 
següents qüestions:  
 

 Manifest ‘Vergonya, ni un minut més! Per una Europa de les persones’ 
 Posicionament del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà sobre la població en busca de refugi 
 Obriu fronteres, volem acollir!  
 Carta Oberta de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, mostrant el 

nostre desacord per no haver-se debatut i aprovat els pressupostos, adreçada als grups 
parlamentaris 

 Posicionament contra la reobertura del CIE Zona Franca de Barcelona 
 Manifest TIAC, pacte per a la infància a Catalunya 
 Posicionament del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà sobre la població en busca de refugi. 

 

Podeu consultar el llistat complet de pronunciaments en aquest enllaç. 
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3.5. PREMIS DEL COL·LEGI 
 

3.5.1. Convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament (convocatòria 
corresponent a 2015, concessió efectiva el 2016) 
En la concessió resolta el 2016, corresponent a la convocatòria de 2015, l’import assignat al conjunt de 
guanyadors és d’un total de 8.600 euros. S’han presentat 11 projectes en aquesta convocatòria i els seleccionats 
ha estat:  

 ‘Construcció d’un molí per una cooperativa de 80 dones a l’aldea de Goudin, municipi de Koudugou’ 
de l’Associació per la cooperació i el desenvolupament Yamlaminim, per un import de 3.800 euros.  

 ‘Irmao Sol’ de la Fundació Main, per un import de 4.800 euros 

 
 
3.5.2. Lliurament VII Premi de recerca en treball social Dolors Arteman 
El col.legi de Treball Social organitza biennalment aquests premis amb l’objectiu d’impulsar i motivar  les 
treballadores socials en el camp de la recerca i l ainvestigació. Els galardonats han estat els següents: 
 

 Categoria Millor treball de recerca finalitzat ‘Intervenció comunitària i rol dels professionals als serveis 
socials a Barcelona (Catalunya) i Mont-real (Quebec): una anàlisi comparada’, de l’autora Marta 
Ballester Frago.  

 Categoria Millot proposta de recerca a realitzar ‘La intervenció social amb famílies en situació de 
cronicitat en els serveis socials bàsics’ de les autores Alba Pirla Santamaria, Laura Haro Pérez, Ester 
Siscart Pifarré, Vanessa Vilas Miró, Sara Sabes Latorre, Assumpció Farré Monjo, Teresa Villas Espitia, 
Montserrat Massana Esteve i Herminia Vicente Añaños.  
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3.6. REPRESENTACIONS INSTITUCIONALS 
El Col·legi ha estat representat en un total de 99 organismes institucionals en tot el territori de Catalunya, que 
tenen per objectiu la reflexió, el debat i el treball per tal de millorar la qualitat de vida i el benestar de les 
persones. 
 

3.7. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
El Col·legi manté 43 convenis de col·laboració amb diferents entitats, tant públiques com privades, dels quals 3 
són convenis nous signats al 2016. 
 

3.8. ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL  
En el marc de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya, celebrada el 16 de juny de 2015, la Degana del Col·legi, Núria Carrera, va estar escollida per segona 
vegada com a Vicepresidenta de l’Associació i Presidenta de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i 
Humanitats, càrrec que serà vigent durant el proper any. 

Aquesta Sectorial està formada pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya; el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de 
Catalunya; el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i el Col·legi 
de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya. 

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya forma part de l’Associació Intercol·legial des del 2011. Aquesta 
Associació està formada per 200 Col·legis Professionals de 45 àmbits diferents, que representen a una totalitat 
de 200.000 col·legiats. Actualment, l’Associació està presidida per l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona. 

Durant el 2016 l’Intercol·legial ha convocat 4 reunions (3 de març, 5 de maig, 29 de setembre i 22 de desembre). 

 
 

D’altra banda, s’ha organitzat una jornada conjunta d’estudi i testimoni sobre la situació jurídica de les 
persones refugiades que arriben a Europa i l’existència de vies legals per acollir-les a Barcelona dins del Dia 
Mundial de les Persones Refugiades. Tanmateix, el Col·legi ha proposat temàtiques peel Congrès de professions 
col·legiades  que s’està organitzant.  
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3.9 SuporTS 
 

Mitjançant la signatura d’un Conveni amb  la Fundació Galatea el  21 de juliol vam posar en marxa el programa 
SuporTS, un programa específic i pioner a Europa que presta una atenció gratuïta a les col·legiades en actiu que 
pateixen problemes, que afecten al lloc de treball, d’estrès, de salut mental i/o addiccions amb els criteris de 
confidencialitat més estrictes. 
 

 
 

L’objectiu principal de SuporTS és garantir l’atenció especialitzada i de qualitat en el context d’aquest tipus de 
patologies, tant des del punt de vista tècnic i humà. D’aquesta manera, es promou la rehabilitació i la plena 
recuperació dels professionals que poden patir aquests tipus de problemàtiques, sense discriminar ni 
estigmatitzar. 
 

 
 
 
 
      
CARACTERISTIQUES SUPORTS 
 

- Avaluar la presència o no de símptomes o signes indicatius de patir un trastorn  mental i/o addictiu o bé 
necessitat d’acompanyament en l’estrès. 
- Acollir i atendre les demandes d’atenció que li siguin formulades voluntàriament per les col·legiades o 
col·legiats. 
- Oferir la millor alternativa assistencial en règim ambulatori o d’internament, si cal. 
Una unitat de tractament específica, experta i amb capacitat de realitzar una aproximació diagnòstica, és 
qui atendrà les trucades telefòniques i oferirà una atenció integral, especialitzada i personalitzada totalment 
confidencial. Si s’escau, es programarà una primera entrevista clínica, tot assignant a les col·legiades un renom 
que preservi la seva confidencialitat. 

 

 

 

 

El 2 de novembre es va fer la presentació d’aquest programa a 
les col·legiades al Col·legi de Metges de Barcelona i va 
comptar amb la presència de Núria Carrera, Degana del 
Col·legi, Miquel Vilardell, President de la Fundació 
Galatea, Tina Ureña, cap d’Àrea de Rehabilitació del CPB – 
Serveis Salut Mental i supervisora externa d’equips de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Miquel Casas, 
Catedràtic de Psiquiatria de la UAB i director Científic de la 
Clínica Galatea. 
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3.10 GUIA DE BONES PRÀCTIQUES 
La Junta de Govern juntament amb el Consell de Deontologia, han elaborat un seguit de reflexions que han de 
servir de guia en el desenvolupament de les activitats del col·legi i en la participació dels col·legiats en aquestes 
activitats. 
 

La 'Guia de Bones Pràctiques del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Propòsits per a un bon 
Govern' és un document que vol promoure la cultura de l’assumpció de responsabilitats en l’exercici de 
l’activitat col·legial des de l'organització, tenint en compte els principis bàsics de transparència i el retiment de 
comptes de les col·legiades i col·legiats que es relacionen amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. 
 

Per aquest motiu, es va posar a la disposició dels col·legiats els principis que han de regir l’activitat col·legial i es 
va demanar la seva valoració i aportació, en el cas que fos necessària.   
 

El document final es va presentar a l’Assemblea General Ordinària convocada pel dia 15 de desembre. 
 

3.11 II CONGRÈS DE SERVEIS SOCIALS 
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), juntament amb el Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya (CEESC), el Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) i el Col·legi de Oficial de Psicologia 
de Catalunya (COPC) vam organitzar el II Congrés de Serveis Socials. Violències en escenaris actuals que es va 
celebrar el 9 i 10 de novembre de 2016 a les Cotxeres de Sants. 
 

 
 
 

El Congrés, on van participar més de 500  assistents, debatre sobre la problemàtica amb representants experts 
en la matèria procedents de serveis socials bàsics i especialitzats, així com també d’altres àmbits professionals i 
serveis, amb participació de personalitats del món acadèmic, jurídic, periodístic, que dia a dia treballen en la 
prevenció i tractament de la violència.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

L’acte de presentació del II Congrès de Serveis Socials. 
Violències en escenaris actuals ha comptat amb la 
presència de Núria Carrera, Degana del Col·legi, Maria 
Rosa Monreal, presidenta del CEESC,  el degà del 
COPC, Josep Vilajoana i la Rosa Rodriguez, Presidenta 
del Col·legi de Pedagogs. També han participat en l’acte 
la comissionada del Congrés, Carolina Pastor, la 
representant el Comitè Organitzador, Irene 
Moulas i Mercè Civit del Comitè Científic 
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4- DELEGACIONS TERRITORIALS 
 

4.1. DELEGACIÓ DE LLEIDA 
 

4.1.1. Junta Territorial 

 

La Junta Territorial ha realitzat  11 reunions i ha celebrat l’Assemblea General Ordinària el dia 18 de febrer. 
 

4.1.2. Cens de la Delegació  
El cens de la Delegació de Lleida a dia 31 de desembre de 2016 és de: 
Nombre d’altes: 20  
Nombre de baixes: 20 
Nombre total de col·legiats/des: 449 
Nombre de precol·legiats/des: 19 
 

4.1.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Lleida s’ha impartit durant l’any 2016: 2 tallers i 5 cursos. El programa formació ha comprès, 
entre d’altres, eines per la recerca de feina, regular les emocions i comunicació no violenta per a mediadores. 
 

4.1.4. Conferències i jornades 
Durant el 2016 la Delegació de Lleida ha ofert les següents conferències i jornades. 
 

 Acte de celebració dels 25 anys de col·legiació (15/03/2016) 
 II Jornada Dia Mundial del Treball Social. La dignitat de les persones: del recurs a l’autonomia 

(31/03/2016) 
 La setmana de les professions socials (Del 7 al 10 de Juny)  
 Taula Rodona “Dependència: una mirada al cuidador” (25/11/2016) 
 Taula Rodona “Com donar suport en moments difícils” (02/12/2016) 

 

 

 

 

 

 

Lleida 
 Vicedegana: Pilar Martínez Berholet 
 Secretària: Pilar Planella de Rubinat 
 Tresorera: Cristina Castaño Solsona 
 Vocals: Sra. Carme Vara,  Sra. Pilar Naya, Sra. Vanesa 

Vilas i Irene Gardeñes. 

*Durant l’any 2016 s’ha donat d’alta com a vocal de la Junta 
Territorial la Sra. Irene Gardeñes. Continua com a 
Dinamitzadora, la Sra. Gemma Martínez. 
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4.1.5. Relacions institucionals 
Durant el 2016 la Delegació de Lleida ha mantingut les següents relacions amb altres institucions: 
 

 Plataforma Lleida Social (Taula Pobresa i Lleida Social) 
 Universitat de Lleida 
 Associació de Col·legis Professionals (CPA) 
 Gerència de la regió sanitària de Lleida i de la regió de l’Alt Pirineu i Aran 
 Alzheimer Catalunya 
 Associació Colors de Ponent 
 Ajuntamnet de Lleida 
 Diputació de Lleida 

 

4.1.6. Acords i Convenis 
Durant el 2016 la Delegació de Lleida ha fet els següents acords i convenis. 
 

 Tegeve Òptics 
 l’Il·lustre Col·legi de l’advocacia de Lleida 
 Consell Comarcal del Segrià 
 Consell Comarcal del Segrià 
 Institut Català de la Salut 
 Consell Comarcal de l’Alt Urgell  
 Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Conselh Generau d’Aran 

 

4.1.7. Posicionaments  
Durant el 2016 la Delegació de Lleida ha fet els següents posicionaments. 
 

 Lleida municipi promotor de la Renda Garantida Ciutadana (RGC), com a membre de la plataforma 
Lleida Social, ha donat suport a la Moció relativa a la declaració. El 27 de maig, l’Excm. Ajuntament Ple 
adopta l’acord de declarar Lleida municipi promotor de la renda garantida ciutadana.  

 Procés Participatiu III Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2017-2021, el TSCAT Lleida 
s’adhereix al procés participatiu, amb la participació d’Irene Gardeñes Ruz, vocal de la Junta Territorial, 
com a representant del TSCAT Lleida a la Comissió de Treball Participació, apoderament i lideratge. I 
Gemma Martínez Alsasua, com a representant a la Comissió de Treball Esports, cultura i lleure, de 
l’Ajuntament de Lleida. 

 

4.1.8. Mitjans de comunicació 
Durant el 2016 la Delegació de Lleida ha sortit en els següents mitjans de comunicació. 
 

 TV3 Migdia (20/03/2016) - Accident de Freginals  
 Diari Segre (11/03/2016) - Dia Mundial Treball Social a Lleida. 
 Diari Segre (16/03/2016) - 25 anys de col·legiatura. 
 Diari Segre (04/11/2016) - Acte en memòria de la Rovinada d’Agramunt. 

 

4.1.9. Grups de Treball  
Actualment la Delegació de Lleida té vigents els següents Grups de Treball: 
 

Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Jaume Sangrà 
Nombre de membres: 6 
Treballa a partir d’experiències i inquietuds 
professionals entorn a la  difusió de la 
mediació i aposta per la formació continuada 
dels professionals. També si s’escau, 
organitza actes i promociona la coordinació 
amb altres entitats per tal de créixer 
professionalment en el tema de la mediació.  

Activació del Servei d’Informació Mediadora/ Difondre la figura del treballador 
social com a mediador/ Presentació del SIM a les coordinadores de treballadores 
socials dels diferents Consells Comarcals de la província de Lleida/ Preparació d’una 
taula rodona oberta a tot el públic, en motiu del Dia Mundial de la Mediació, al 
gener de 2017, amb la presència del Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Lleida/ 
Petició de formació específica, prevista de dur a terme al gener de 2017.  
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Emergències Actuacions realitzades 
Referent: Cristina Castaño 
Nombre de membres: 20 
Espai de reflexió i d’exposició de les 
intervencions fetes fins el moment. I aspectes 
a millorar en les intervencions 

Elaboració del calendari de guàrdies anual/ Coordinació amb el CAP de Protecció 
Civil de Lleida/ Participació en simulacres previstos en el territori/ Han participat 
activament a les catàstrofes de l’accident aeri de Germanwings, de la Residència 
Ribera del Sió i de l’accident a Tortosa/  Formació específica/ S’ha creat la figura del 
referent del grup per assistir a les reunions previstes de la Comissió d’Emergències 
de Barcelona/ Com enllaç per la coordinació de la informació que es treballi i per tal 
que es segueixi la mateixa línia de treball/ Prevista una taula rodona per l’octubre. 

Dependència i Discapacitat Actuacions realitzades 
Referent: Pilar Planella 
Nombre de membres: 11 
Aprofundiment sobre temes escollits de 
forma consensuada, entre els seus integrants, 
siguin o no de l’àmbit en el que treballen 
diàriament, per així créixer com a 
professionals. El grup compta amb un espai 
de reflexió i intercanvi d’experiències de la 
professió. Es treballa per conèixer de prop la 
figura del cuidador no professional i 
l’assistent personal.  

Xerrada sobre les mútues i les seves prestacions, a càrrec d’una component del grup 
que treballa en una mútua (25 de febrer)/ Xerrada a càrrec de la TS de la Unitat de 
Transtorns Cognitius de l’Hospital de Santa Maria de Lleida (6 d’abril)/ L’experiència 
de l’assistent personal com a servei i la seva gestió, a càrrec de professionals 
d’ECOM (4 de maig)/ Taula rodona ‘Dependència: una mirada al cuidador’ (25 de 
novembre). 

Treballadors/es Socials Sèniors Actuacions realitzades 
Referent: Carme Vara  
Nombre de membres: 5 
Integrat per treballadores socials jubilades 
que es reuneix per preparar activitats 
lúdiques, xerrades, viatges.  

El grup s’ha coordinat amb la referent de l’Equip 65 de Barcelona per tal de conèixer 
les activitats que s’organitcen des de la seu central i proposar fer alguna sortida 
conjunta/ També s’ha col·laborat en l’organització de la taula rodona ‘Les 
conseqüències per als infants que es troben en els camps de refugiats’. 

 

4.1.10. Supervisió 
Durant l’any 2016  la Delegació de Lleida ha fet supervisions a: Consell Comarcal del Segrià, al Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà, al Consell Comarcarl de l’Alta Ribagorça, al Consell Comarcal de la Vall d’Aran, al Consell 
Comarcal de l’Urgell i a l’ICS de Lleida.  
 

4.1.11. Mediació 
Actualment la Delegació de Lleida compta amb 8 mediadors/es habilitats/des en actiu. 
 

4.2. DELEGACIÓ DE GIRONA 
 

4.2.1 Junta Territorial 

 
 

La Junta Territorial ha realitzat 10 reunions i ha celebrat  l’Assemblea General Ordinària el dia 30 de juny. A 
part, s’han realitzat 2 reunions de treball mensual.  
 

4.2.2. Cens de la Delegació  
El Cens de la Delegació de Girona a dia 31 de desembre de 2016 és de:  
Nombre d’altes: 42 
Nombre de baixes: 22 
Nombre total de col·legiats/des: 370 
Nombre de precol·legiats/des: 6 
 

 
 

Girona 
 Vicedegana: Anna M. Galobardes i Gelada 
 Secretari: Joan Mas Pimas 
 Tresorera: Maite Vallejo Fernandez 
 Vocals: Pamela Arisokwu Checa, Judit Pagespetit 

Nevado, Paula Carrasco i Miriam Garcia 
Aquest any hi ha hagut la incorporació de les vocals , aprovat en 
junta el 26/05/2016 
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4.2.3. Activitat formativa 
S’ha impartit durant l’any 2016 5 tallers i 7 cursos. El programa de formació ha comprès, entre d’altres, PNL, 
intervenció social, preparació d’oposicions, infància i família, training i prestacions de la seguretat social.  
 

4.2.4. Conferències i jornades 
Durant el 2016 la Delegació de Girona ha ofert les següents conferències i jornades:  
 

 Debats en treball social i política social: Racismes (03/03/2016, 10/03/2016 i 17/03/2016) 
 Presentació del TSCAT a la Universitat de Girona (05/05/2016) 
 Conferència: Una mirada omnicomprensiva de la mediació. Ponent Raul Calvo i presentació del grup SIM 

Girona (01/06/2016) 
 Lliurament del Premi I concurs relats Maria Casadevall (17/06/2016) 
 Jornada de portes obertes (04/07/2016) 
 Jornades És possible l’envelliment actiu: teixint el futur 
 Conferència ‘Com intervenir amb persones refugiades aquí i allà’ (14/12/2016) 

 

 
 

4.2.5. Relacions institucionals 
Des de la Delegació s’ha mantingut les següents relacions amb altres institucions:  
 

 DIXIT 
 UNED 
 Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya 
 Sindicat ATTACS 
 Universitat de Girona 
 ICAG 
 Gerència Consorci Sant Gregori 
 Fundació Tutelar de les Comarques Gironines 

 

4.2.6. Mitjans de comunicació 
Ha sortit en els següents mitjans de comunicació:  
 

 Dirari de Girona (10/06/2016) – Presntació del SIM Girona. 
 

4.2.7. Grups de Treball  
Durant l’any 2016 s’ha estat treballant per la creació de 3 grups de treball nous (salut, infància i peritatge). 
Actualment la delegació té vigents els següents grups:  
 

Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Roser Parera 
Nombre de membres: 15 
Constituït per treballadors/es socials de 
diferents àmbits, amb formació específica per 
actuar en el moment d’una activació en una 
emergències i/o catàstrofe, aportant la seva 
valoració social i les tècniques per coordinar i 
treballar en xarxa, pròpies del treball social.  

Visita a l’Institut Mèdic Forense de Girona/ Reunió amb el Sr. Guell de Protecció 
Civil/ Formació ‘L’accident de treball quan conflueix en una emergència’ 
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SIM Girona Actuacions realitzades 
Referent: Àngels Arenyes 
Nombre de membres: 3 
Constituït l’any 2016 està format per 
treballadores socials mediadores, on 
s’ofereixen sessions informatives de mediació 
a professionals i particulars. També col·labora 
i es coordina amb les comissions de mediació 
del diferents col·legis professionals i entitas, 
en la tasca de promoció i difusió de la 
mediació en l’àmbit de les comarques 
gironines. 

Reunió amb la coordinadora de la Comissió de Mediació del Col·legi/ Presentació del 
SIM Girona i conferència de Raül Calvo/ Reunió a l’ICAG per preparar actes pel Dia 
Europeu de la Mediació.   

 

4.2.8. Mediació 
Actualment la Delegació de Girona compta amb 11 mediadors habilitats en actiu. 
 

4.3. DELEGACIÓ DE TARRAGONA 
 

4.3.1. Junta Territorial 

  
 

La Junta Territorial ha realitzat 22 reunions. 

4.3.2. Cens de la Delegació  
El Cens de la Delegació de Tarragona a dia 31 de desembre de 2016 és de: 
Nombre d’altes: 15 
Nombre de baixes: 14 
Nombre total de col·legiats/des: 318 
Nombre de precol·legiats/des: 0 
 

4.3.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Tarragona s’ha impartit durant l’any 2016  4 cursos. El programa de formacióha comprès entre 
d’altres, intervenció del treballador social en emergències i catàstrofes, preparació de casos pràctics en 
oposicions i genosociograma.  
 

4.3.4. Conferències i jornades 
Durant el 2016 la Delegació de Tarragona ha ofert les següents conferències i jornades:  
 

 Jornada Dia Mundial de Treball Social. Cuidar i cuidar-te una necessitat (15/04/2016) 
 Jornada de Portes Obertes a la Unviersitat Rovira i Virgili (18/04/2016) 
 Cine Fòrum ‘Mi vida sin mí’ (20/04/2016) 
 Acte de graduació dels estudiants de treball social de la Universitat Rovira i Virgili (01/07/2016) 
 VI Jornades de Mediació a Tarragona ‘Mediació, societat i violència’ (17, 18 i 19/09/2016) 
 Conferència ‘Violència masclista, perspectiva des del treball social’ (21/10/2016) 
 Conferència ‘La diversitat religiosa a Catalunya’ (09/11/2016) 
 Jornada ‘Treball social sanitari, peça clau en salut’ (11/11/2016) 
 Homenatge als 25 anys o més de col·legiació (13/12/2016) 

Tarragona 
 Vicedegana: Marta Frontiñan 
 Secretari: Damià Godall 
 Tresorera: Raquel Castro 
 Vocals: M. Pilar Cros (des del 8 de març) 
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4.3.5. Relacions institucionals 
Durant el 2016 la Delegació de Tarragona ha mantingut les següents relacions amb altres institucions:  
 

 DIXIT 
 Regidoria de Benestar i Família de l’Ajuntament de Tarragona 
 Universitat Rovira i Virgili - Departament de Treball Social 

 

4.3.6. Posicionaments 
El col·legi s’ha adherit a la col·laboració amb l’Hospital Universitari Joan XXIII, que és candidat a la Creu de Sant 
Jordi. 
 

4.3.7. Mitjans de comunicació 
Durant el 2016 la Delegació de Tarragona ha sortit en els següents mitjans de comunicació:  
 

 Diari Més Tarragona (16/12/2016) - Acte d’Homentatge als 25 anys o més de col·legiació 
 

4.3.8. Grups de Treball  
 

Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Emma Pérez 
Nombre de membres: 13 
Constituit el 21 d’abril, conjuntament amb la 
Delegació de Terres de l’Ebre. 

Formació en Emergències i Catàstrofes al febrer/ Xerrada informativa per participar 
al Grup d’Emergències de Tarragona i Terres de l’Ebre, impartida per Montse Mas el 
21 d’abril. 

Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Susagna Galcerà 
Nombre de membres: 6 
Grup de Treball i també formen part del nou 
Servei d’Informació  Mediadora (SIM). A 
través del SIM es pot informar del què 
significa la mediació i formalitzar, si es creu 
oportú i les parts ho accepten, el servei de 
mediació amb un servei a mida segons les 
necessitats o la situació a mediar i si cal 
derivar també a justícia gratuïta. 

Presentació del SIM el 14 d’abril, dins de la Jornada del Dia Mundial del Treball 
Social, celebrat al Campus de Catalunya de la URV/ VI Jornades de Mediació a 
Tarragona, celebrades els dies 17, 18 i 19 d’octubre/ La referent, com a membre i 
portaveu del SIM i del Col·legi, ha assistit a les reunions convocades pel Comitè 
Organitzador, integrant el grup de treball i formant part d’aquest/ També es va 
comptar amb l’assistència a les Jornades com a membre del Comitè Organitzador, 
durant els tres dies de les jornades.   

 
  

4.3.9. Mediació 
Actualment la Delegació de Tarragona compta amb 9 mediadors habilitats en actiu i 9 inactius. Durant el 2016 
s’han realitzat 12 mediacions. 
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4.4. DELEGACIÓ DE MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

4.4.1. Junta Territorial 

 
 

La Junta Territorial ha realitzat 10 reunions.  
 

4.4.2. Cens de la Delegació  
Nombre d’altes:  12 
Nombre de baixes: 8 
Nombre total de col·legiats/des: 305 
Nombre de precol·legiats/des: 2 
 

4.4.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Manresa-Catalunya Central s’ha impartit 1 taller i 2 cursos. El programa de formació ha 
comprès prepació de casos pràctics per oposicions, comunicació per a mediadors i mediació i conflictes.  
 

4.4.4. Conferències i jornades 
Durant el 2016 la Delegació de Manresa ha ofert 8 conferències i jornades. 
 

 Dia Internacional del Treball Social. Presentació vídeo .”Entre Tothom” (16/03/2016) 
 Entrega de documentació a l’arxiu Comarcal (29/03/2016) 
 Dia Internacional TS i Entrega Medalla d’Or (06/04/2016) 
 Conferència  Taller Mediació  i Gestió de Conflictes a Igualada (19/05/2016) 
 Jornada Associació Andorrana (26/05/2016) 
 Jornada de Treball Social en Residència des de l’ACP (16/11/2016) 
 Cafè- Tertúlia Serveis Socials Bàsics. “Habitatges Col.laboratius” (23/11/2016)   
 25 anys de Col.legiats (01/12/2016) 

 

 
 

4.4.5. Acords i convenis 
Durant el 2016 la Delegació de Manresa ha dut a terme 2 acords i 1 conveni. 
 

 Amplifon 
 Equip de Mesures Penals 
 Arxiu Comarcal del Bages 

 
 

Manresa- Catalunya Central 
 Vicedegana: Gemma Solanas 
 Secretària: Sandra Trullàs 
 Tresorera: Mercè Jubells 
 Vocals: Eva Clapés, Cristina Romo 

A partir de setembre Sandra Trullàs deixa el càrrec de secretària 
a Eva Clapès i Cristina Romo deixa el càrrec de vocal al 
novembre.  
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4.4.6. Mitjans de comunicació 
Durant el 2016 la Delegació ha sortit 5 vegades als mitjans de comunicació. 
 

 Diari Regió 7 (06/04/2016) - Medalla d’Or al Treball Social a Montserrat Bacardit 
 Diari Regió 7 (12/04/2016) - Entrevista Montserrat Bacardit 
 Diari Regió 7 (09/06/2016) - L’Escola de Formació Social Torras i Bages llega els seus vint anys d’història 

a l’arxiu 
 Diari Regió 7 (20/06/2016) - Reunió d’exalumnes de L’Escola de Formació Social Torres i Bages 
 Diari Regió 7 (27/11/2016) - Cafè Tertúlia Habitatges Col·laboratius organitzat SSB. 

 

4.4.7. Grups de Treball  
Actualment la Delegació té vigents els següents Grups de Treball: 
 

Territorial Anoia Actuacions realitzades 
Referent: Marta Roca 
Nombre de membres: 6 
Espai per compartir inquietuds professionals 
entre els treballadors socials del territori. 
Organitzar jornades de formació, trobades i 
espais de reflexió per millorar entre nosaltres 
l’exercici professional.  

Xerrada de mediació/ Sopar anual 2016.  

Territorial Osona Actuacions realitzades 
Referent: Carme Guinovart i Montse 
Genescà 
Nombre de membres: 75 
Trobada professional obert a parlar i treballar 
sobre temes que sorgeixen i d’on surten les 
propostes de formació del territori.    

Contacte a través de xarxes on s’han compartit les informacions de l’àmbit del 
treball social del territori/ Reunions amb la delegació territorial de seguiment/ S’està 
estudiant i replantejant el futur del grup, com rellançar-lo de nou per a aconseguir 
més membres.  

Gent Gran Actuacions realitzades 
Referent: Ramona Griñó 
Nombre de membres: 11 
Grup format per treballadors/es socials de 
residències i creat l’any 2004.  

II Jornades de treball social en l’àmbit residencial des de l’ACP.  

Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Sandra Trullàs 
Nombre de membres: 9 
Grup que es coordina amb la Comissió 
d’Emergències i sota el funcionament 
procedimentat que aquesta comissió 
estableix, hi hagi un grup de professionals 
formades, organitzades i disponibles per 
intervenir en cas que es produeixi una 
situació de gran emergència a Catalunya. 
Donant supost psicosocial a les persones 
víctimes d’una emergència, així com també a 
l’entorn més immediat de la víctima, el qual 
també es veu afectat en l’emergència.  

Xerrada sobre les assegurances, mútues i similars/ Xerrada a la FUB/ Reunió amb 
Protecció Civil de Catalunya Central/ Visita al CECAT.      

Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Núria Sánchez 
Nombre de membres: 3 
Referent i motor del desenvolupament de la 
gestió de conflictes i la mediació per part dels 
treballadors/es socials, tant a dins com fóra 
de la col·legiatura. Dinamitza espais de 
trobada, estableix línies d’actuació i 
posicionament del ts com a gestor de 
conflictes, treballa per impartir formació 
específica i continuada i dóna informació i 
servei a la col·legiatura entorn la mediació.      

Reunió amb professionals del treball social de l’ajuntament/ Realitzades 3 sessions 
informatives/ Formació de gestió de conflictes.  
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Sanitat Actuacions realitzades 
Referent: Elisabeth Hernández 
Nombre de membres: 10 
La missió del grup és vetllar pel 
reconeixement professional del treballador 
social sanitari, dins les institucions de les que 
formem part. A través del grup podem 
compartir experiències, parlar sobre les 
novetats existents dins les diferents 
institucions sanitàries, fer traspàs de nous 
circuits i protocols, entre d’altres. 

Reunions del grup com a espai d’intercanvi i suport professional.     

Serveis Socials Bàsics Actuacions realitzades 
Referent: Sandra Trullàs 
Nombre de membres: 7 
Grup de treballadores socials de la Catalunya 
Central que exerceixen als SSB i que es 
reuneixen periòdicament. El grup es va 
formar amb l’objectiu de treballar temes 
d’interès per a la nostra professió dins el 
nostre àmbit.  

Realització de 4 café-tertúlies/ Jornada amb la Comissió de Serveis Socials Bàsics de 
la Seu central.      

 

4.4.8. Mediació 
Actualment la Delegació de Manresa-Catalunya Central compta amb 5 mediadors homologats, que conformen 
el grup de mediació de la delegació. 
 

4.5. DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE 
 

4.5.1. Junta Territorial 

 
 

La Junta Territorial ha realitzat 13 reunions i ha celebrat 1 Assemblea General Ordinària el 28 de gener. 
 

4.5.2. Cens de la Delegació  
Nombre d’altes: 5 
Nombre de baixes: 6 
Nombre total de col·legiats/des: 102 
Nombre de precol·legiats/des: 1 
 

4.5.3. Conferències i jornades 
Durant el 2016 la Delegació de Terres de l’Ebre ha ofert 3 conferències i jornades. 
 

 Cafè Tertúlia ‘El moment actual de la Llei de Dependència a les Terres de l’Ebre’ (10/03/2016) 
 Cafè Tertúlia ‘Criteris de valoració del Grau de Dependència’ (07/04/2016) 
 Cafè Tertúlia ‘Funcions del Treballador Social dins de l’equip de valoració de la discapacitat’ 

(05/05/2016) 

Terres de l’Ebre 
 Vicedegana: Glòria Martín 
 Secretari: Josep Gassulla 
 Tresorera: Caterina Cortés 
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4.5.4. Relacions institucionals 
Durant el 2016 la Delegació de Terres de l’Ebre ha mantingut 5 relacions  amb altres institucions. 
 

 Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
 Aliança contra la Pobresa Energètica 
 Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tortosa 
 CSS Hospital de la Santa Creu 
 Fundació Amplifón 
 

4.5.5. Mediació 
Actualment la delegació compta amb 1 mediador en actiu i 4 mediador no actius.  
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5- COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 
 

Les actuacions realitzades en matèria de comunicació i els resultats obtinguts al llarg del 2016 han estat els 
següents: 
 

5.1. MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

  

  

  
 
 
Aparicions per temàtica 

TEMÀTICA NÚM % 
Emergències socials 32 29,9% 

Pobresa, Ple emergència social, Pobresa Zero- Justícia Global 16 15,0% 

Habitatge, Llei 24/2015, pobresa energètica 9 8,4% 

Pressupostos socials 9 8,4% 

Sociosanitari, integració serveis, pobresa sanitària 8 7,5% 

Medalla d’Or 5 4,7% 

Drets socials, polítiques socials, treball social 5 4,7% 

Mediació 4 3,7% 

Carme Garriga 3 2,8% 

Infància 2 1,9% 

Congrés SSB 2 1,9% 

Gent gran 2 1,9% 

Migracions, refugiats 2 1,9% 

Altres (trobada TSCAT-Andorra, Nadal, Burnout, Dependència, Prestacions/ IRSC, RGC, SupoTS) 8 7,5% 

TOTAL 107 100% 
 

En relació a l’origen de l’aparició, s’han invertit les proporcions dels dos blocs principals: el 2016 gairebé el 45% 
dels impactes es produeixen a iniciativa del mitjà (el 2015 van ser el 37%), mentre que les accions proactives del 
Col·legi (a través de l’Agència de Comunicació Social) generen el 31,8% de les aparicions (47,2% el 2015). Això es 
pot deure al descens en el nombre de notes de premsa emeses, especialment de les que contenen algun tipus 
de posicionament: si el 2015 eren set de les onze enviades, el 2016 només quatre eren valoratives. A més, del 
total de nou notes difoses, quatre eren locals (de les delegacions de Manresa, Girona i Terresde l’Ebre).  
Les quatre notes amb posicionament eren de plataformes o activitats conjuntes: dues de Pobresa Zero – Justícia 
Global, una amb el Consell de l’Advocacia Catalana i la Taula del Tercer Sector, i una amb la Intercol·legial. 

La presència del Col·legi als mitjans de comunicació per contribuir al 
reconeixement social de la professió i incidir en les problemàtiques amb les 
quals treballem s’ha traduït en un total de 107 aparicions. D’altra banda, el 
nombre de portaveus del Col·legi que han atès peticions als mitjans  és de 22 
portaveus, vuit menys que el 2015. Malgrat que hi ha hagut menys aparicions 
sense portaveu, només amb menció del TSCAT o dels treballadors socials n’hi 
ha hagut 24 (davant les 35 mencions sense portaveu del 2015). 

La Comissió d’Emergències i l’aniversari de l’accident de 
Germanwings han generat el gruix més alt d’aparicions. Aquests 
dos fets disparen el nombre d’aparicions durant el primer 
trimestre, que esdevé així el més prolífic: 44 impactes, 41% del 
total de l’any. A banda de les emergències (32 impactes, gairebé 
una tercer part del total), els altres temes que més aparicions han 
generat són: la pobresa (16), vinculats majoritàriament a la 
plataforma Pobresa Zero – Justícia Global (intervenció al ple 
d’emergència social el 1r trimestre, seguiment de la campanya 
2015 el 2n trimestre i nova campanya 2016 i manifestació per uns 
pressupostos socials el 4t trimestre), i l’habitatge (9), incloent en 
aquest àmbit la pobresa energètica (Llei 24/2015). 
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Impactes per l’origen de l’aparició:        Aparicions segons tipus de mitjà: 

    
 

Pel que fa al tipus de mitjà, s’han duplicat els impactes en televisió (18 enguany, 9 el 2015) i s’han reduït en 
premsa (31, un 30% menys que el 2015), mentre que el repartiment per gèneres periodístics es manté força: els 
dos amb major gruix d’impactes són les notícies o reportatges amb declaracions (36,4%) i les notícies o 
cròniques amb menció sense portaveu (34,6%). En l’apartat d’opinió cal destacar la publicació de dos articles de 
posicionament en dues de les capçaleres principals: el diari Ara (sobre drets socials, signat per la degana 
juntament amb el president de la Taula del Tercer Sector) i El Periódico de Catalunya (sobre habitatge, signat 
per Maira Costa). 
 

En relació a l’origen de l’aparició, s’han invertit les proporcions dels dos blocs principals: el 2016 gairebé el 45% 
dels impactes es produeixen a iniciativa del mitjà (el 2015 van ser el 37%), mentre que les accions proactives del 
Col·legi (a través de l’Agència de Comunicació Social) generen el 31,8% de les aparicions (47,2% el 2015).  
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5.2. VEUS DEL TSCAT  
Per tal d’afavorir la presència del treball social als mitjans de comunicació i millorar la nostra resposta a les 
peticions que se’ns plantegen, el 2014 es va posar en marxa un equip de veus del treball social, coordinat per 
David Nadal en representació de la Junta de Govern, del qual formen part més d’una cinquantena de 
treballadors/es socials vinculats a diferents espais de representació del Col·legi: comissions, grups de treball, 
comitè d’ètica, RTS, etc. L’objectiu és agilitzar el circuit d’atenció als mitjans, diversificar les veus que intervenen 
públicament en nom del Col·legi i mirar de tenir coberts tots els àmbits en què treballem, garantint la màxima 
expertesa i rigor. Al llarg d’aquest 2016 s’ha pogut fer créixer l’equip i consolidar el projecte. 
 

5.3. WEB CORPORATIU 
El web del Col·legi és l’eina principal de presentació i difusió directa de la nostra tasca, oberta tant a les 
col·legiades i els col·legiats com a la resta de ciutadans. Per aquest motiu, des d’aquest gener comptem amb una 
nova pàgina web que es caracteritza per ser més visual, el que dóna pas a una experiència d’usuari més fàcil i 
accessible. 

Amb la nova web, els col·legiats poden apuntar-se a cursos formatius i fer el pagament online, canviar les 
seves dades personals, afegir la seva foto per l’expedient i veure les inscripcions a actes i cursos dins de l’àrea 
privada, realitzar l’alta com a col·legiat/da o precol·legiat/da, llegir la Revista de Treball Social en un nou format 
digital o bé aprofitar una renovada borsa de treball, entre d’altres opcions. 

Igualment, les persones col·legiades poden  seguir totes les notícies d’actualitat per estar al dia, informar-se de 
tots els serveis i avantatges que tenen només per formar part del Col·legi, llegir les últimes publicacions 
pròpies o descobrir qui són i què fan els Grups de Treball i Comissions. També compta amb l’apartat nou 
de Transparència i Espai Ciutadà, que serveix per conèixer més de prop les gestions internes i externes del 
Col·legi. 

D’altra banda, en aquesta nova web. cada Delegació del Col·legi compta amb el seu espai propi, on es poden 
veure els cursos i les activitats que es desenvolupen al territori, així com descobrir els recursos que ofereixen les 
diferents Delegacions. 
 
Al llarg del 2016 la nova pàgina web ha rebut al voltant de 195.000 visites, 5.000 més que l’any anterior i 62.680 
usuaris, que han tingut una duració d’aproximadament 5,15 minuts per sessió.  
 

 
 

5.3.1 Actualització de la base de dades  
Des del Col·legi som molt conscients de la importància que suposa tenir la nostra base de dades de totes les 
col·legiades i els col·legiats degudament actualitzada. Per aquest motiu al llarg de l’any duem a terme 
campanyes d’actualització de dades de les persones col·legiades que es gestionen mitjançant la nova pàgina 
web.  
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5.4. TRAMESES I PUBLICACIONS ELECTRÒNIQUES 
El format de comunicació interna amb la col·legiatura més utilitzat és el correu electrònic, a través del qual 
s’envien informacions, peticions i convocatòries, a més del butlletí periòdic ‘Fem Visible’. Al llarg del 2016 s’han 
enviat 11 edicions d’aquesta eina amb la qual la Degana i la Junta de Govern s’adrecen a la col·legiatura per 
informar-la de les activitats del Col·legi –tant a la Seu Central com a les Delegacions—, els acords i convenis 
signats, els actes de representació institucional en què participa el Col·legi, i les accions en defensa dels drets de 
ciutadania, incloent els pronunciaments i les aparicions als mitjans de comunicació.  
 
5.4.1 al dia TSCAT 

 

 

 

 

Per estar més a prop de les col·legiades i col·legiats i per entrar en el detall del dia a dia, donar una visió més 
actual amb la voluntat de potenciar i donar a conèixer, encara més, tots els actes i esdeveniments del Col·legi, 
des del mes de desembre de 2016 s’envia aquest setmanari que surt els dijous. Es tracta d’una nova plataforma 
des d’on transmetre, sempre amb transparència i claredat, tota la informació col·legial. Enguany s’han fet 4 
enviaments de al dia TSCAT. 
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5.5. ENTREVISTES PRÒPIES DEL COL·LEGI 
Durant el 2016 s’ha continuat la iniciativa amb la qual mensualment apropem a totes les col·legiades i col·legiats 
entrevistes a membres o grups de treball relacionats amb la nostra professió. Les 9 entrevistes d’enguany han 
estat les següents:  
 

 
 

5.6. XARXES SOCIALS 
El 2016 s’ha consolidat encara més la presència del Col·legi a les xarxes mitjançant la pàgina a Facebook -3.426 
‘M’agrada’(un 88.7% més que el 2015)- i el compte de Twitter -1.864 seguidors (un creixement del 64.4% 
respecte el 2015) i 2.207 tuits. 
 

El 2016 s’ha produït un canvi en el nom d’usuari de Twitter. Hem passat de dir-nos @TSCAT_cat a 
@treballsocial1, per tal que  els usuaris d’aquesta xarxa ens trobessin més fàcilment i de forma més intuïtiva. 
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6- SERVEIS PER A LA COL·LEGIATURA 
 

6.1. FORMACIÓ 
Al llarg de l’any 2016 hem seguit programant formació continuada, adreçada fonamentalment a treballadors i 
treballadores socials. Hem programat un total de 80 cursos i tallers de formació, dels quals n’hem realitzat 58, i 
han tingut una participació total de 920 persones.  
 

La distribució territorial dels cursos i tallers programats i realitzats ha estat la següent: 
 

DELEGACIÓ PROGRAMATS RELATIZATS ANUL·LATS ALUMNES 
Barcelona 44 29 15 451 

Girona 9 8 1 98 

Lleida 9 7 2 98 

Manresa- Catalunya Central 2 2 0 26 

Tarragona 7 4 3 71 

Terres de l’Ebre 1 0 1 0 

Entitats externes 8 8 0 176 

TOTAL 80 58 22 920 
 

 

L’evolució de l’oferta formativa en aquests darrers anys ha estat la següent: 
 

 
 

 
 
 
 
 

L’evolució de la participació d’alumnes de l’oferta formativa en aquests darrers anys ha estat la següent:  

 
 
 
 
 

EVOLUCIÓ DE LA FORMACIÓ PER ANYS  
 Programats Realitzats Anul·lats 

2012 85 35 50 

2013 113 51 62 

2014 92 45 47 

2015 106 68 38 

2016 80 58 22 
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Evolució dels alumnes: 

               
 

6.2. POSTGRAU EN PERITATGE SOCIAL 
El 23 de juliol de 2015 vam firmar un acord de col·laboració amb la Universitat de Vic per coordinar plegats el 
primer Postgrau de Peritatge Social. Es tracta d’un Postgrau pioner en tot l’Estat i a Europa, que té com a 
finalitat l’especialització en ciències socials forenses dels professionals de l’àmbit social. 
 

El Postgrau de Peritatge Social, ha estat coordinat per Lorena Garrido, membre del Col·legi, i Sílvia Madrid, 
coordinadora de Treball Social de la Universitat de Vic, i ha comptat amb 7 mòduls diferents de caràcter 
presencial, que han tingut com a objectiu dotar a l'alumnat de coneixements teòrics i pràctics per a la seva 
praxis com a especialista dins l'àmbit judicial, així com d'habilitats per a l’elaboració, exposició i defensa del seu 
dictamen.  
 

Aquesta primera edició del postgrau ha tingut una molt bona rebuda i per aquest motiu es van crear dos grups: 
un de 21 alumnes que va començar el 6 de novembre i un de 20 alumnes que va començar el 27 de novembre. 
 

L’Acte de Lliurament de Títols del Postgrau de Peritatge Social 2015-2016 es va dur a terme el divendres 21 
d’octubre a la Sala Laietana del Casal del Metge.  
 

  
 

6.3 POSTGRAU EN RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I MEDIACIÓ FAMILIAR 
El Postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar, organitzat conjuntament pel Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya i la Universitat de Vic s'erigeix com un referent per a futurs mediadors en actiu, per 
la qualitat i el grau d'especialització que incorpora el programa i per la seva aportació al coneixement en l'àmbit 
de l'operador de conflictes familiars. El postgrau incideix en la difusió de la cultura del diàleg, de la cultura de 
pau i en la resolució de conflictes com a via alternativa a la judicial a través de la millora de les dinàmiques 
relacionals i de la convivència familiar. 
 
Aquest postgrau, que està coordinat per Eva Noguera per part del TSCAT i Marcel Barjuan, per part de la UVIC, 
ambdós mediadors, pretén ser un referent per a futurs mediadors/es i mediadors/es en actiu amb la finalitat 
de donar una formació de qualitat. 
 

El programa compta amb un equip docent de llarga trajectòria professional, integrat per membres en actiu de 
serveis i projectes de gestió de conflictes en l'àmbit familiar i per professionals experts en el camp de la família i 
la docència. Aquest fet garanteix una formació actualitzada i pràctica que pretén oferir els coneixements i eines 
necessàries per gestionar conflictes familiars. 
El postgrau està integrat per quatre blocs formatius que també s'ofereixen en obert en forma d'espais 
d'actualització, ampliació o reciclatge.  

EVOLUCIÓ ALUMNES INSCRITS 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Alumnes 568 706 689 959 920 
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6.4 MÀSTER EN EMERGÈNCENCIES PSICOSOCIALS I HUMANITÀRIES 
Davant de situacions tràgiques com ara catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats i inundacions, que 
generen un alt nivell de patiment per a les persones implicades, és vital que l’equip de professionals que fan 
intervenció psicosocial estiguin altament preparats i qualificats. 
 

Per aquest motiu, el Col·legi Oficial de Treball Social i la Universitat de Vic (UViC) han creat el Màster d’Atenció 
en Emergències Psicosocials i Humanitàries. Un Màster que té com a principals objectius preparar als 
professionals per a la intervenció psicosocial en qualsevol emergència o catàstrofe. 
 

El màster, coordinat per Montserrat Mas, responsable tècnica del projecte d'Emergències del Col·legi, és de 
modalitat presencial a Barcelona. 
 

El divendres 11 de novembre dins el marc de presentació del Màster, va tenir lloc la conferència de “¿Vale la 
pena la Cooperación al Desarrollo?” a càrrec de Chema Caballero, bloguer, cooperant i assessor de ONG 
DYES a l’Institut d’Estudis Nord-Americans de Barcelona. 
 

 
 

6.5. CICLE D’ACCIONS FORMATIVES PER LA RECERCA DE FEINA 
Hem programat accions formatives de Recerca de Feina per donar suport als col·legiats i col·legiades que es 
trobin en situació d’atur. L’objectiu és donar les eines que puguin ajudar en aquest procés d’empoderament 
personal  i professional que comporta la incorporació al món laboral o el canvi de lloc de treball. 
 

Aquestes activitats estan adreçades a la col·legiatura i precol·legiatura i són gratuïtes. En total s’han realitzat 7 
tallers, repartits entre la Seu Central i tot el Territori, i s’ha comptat amb 104 alumnes.  
 

6.6. BORSA DE TREBALL 
 

6.6.1. Ofertes laborals 
L’any 2016 s’han gestionat un total de 686 ofertes laborals, 381 més que l’any passat. 
 
Principalment s’han rebut ofertes procedents del sector privat, seguides de les ofertes del sector públic i, 
finalment, en una proporció inferior, s’han rebut ofertes públiques gestionades, com en anys anteriors. 
 
La distribució dels llocs de treball demandats ha estat la següent: 

 

OFERTES LABORAL PER SECTORS 
Privat 271 40% 

Públic 168 24% 

Internacionals 11 2% 

Altres borses 236 34% 

TOTAL 686 100% 
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Distribució dels llocs de treball:  
 

  

 

6.6.2. Àmbits d’intervenció 
Els àmbits d’intervenció per als quals hem rebut major demanda de personal han estat d’atenció primària, gent 
gran i infància i adolescència.  
 

 
 
6.6.3. Distribució territorial  
Prenent com a base la distribució geogràfica per delegacions, en la distribució territorial de les ofertes laborals 
destaca la seu central de Barcelona, on es concentra la major part d’ofertes laborals rebudes, amb un total de 
521. A continuació trobem Girona amb un total de 50 ofertes, i segueixen de manera progressiva Lleida (37), 
Tarragona (41), Manresa- Catalunya Central (27) i Terres de l’Ebre (10). 
 
 

 
 
 

DISTRIBUCIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
Director/a 11 2% 

Coordinador/a 41 6% 

Treballador/a Social 291 42% 

Tècnic/a 72 10% 

Docent 4 1% 

Mediador/a 12 2% 

Gertor/a 4 1% 

Referent Tutelar 11 2% 

Integrador/a Social 8 1% 

Borses de treball 71 10% 

Altres 161 23% 

TOTAL 686 100% 

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 
Discapacitats 56 8% 

Dona 6 1% 

Docència 11 2% 

Drogodependències 3 0% 

Gent gran 127 19% 

Infància i adolescència 60 9% 

Immigració 19 3% 

Inserció laboral 15 2% 

Joventut 6 1% 

Pobresa 15 2% 

Salut mental 20 3% 

SS Bàsics 38 6% 

TS Comunitari 5 1% 

Salut-Sanitat 12 2% 

SAD 24 3% 

Altres 269 39% 

TOTAL 686 100% 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 
Barcelona 521 76% 

Girona 50 7% 

Lleida 37 5% 

Tarragona 41 6% 

Manresa- Catalunya Central 27 4% 

Terres de l’Ebre 10 2% 

TOTAL 686 100% 
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6.6.4. Tipus de contractes 
Els tipus de contracte ofertats per les entitats han estat els següents:  

 
 
6.6.5. Servei d’Orientació Laboral 
A part de la gestió de les ofertes laborals, també es dóna assessorament laboral a través del Servei d’orientació 
laboral. Durant aquest any un total de 25 col·legiats/des han utilitzat aquesta orientació.   
 

6.7. COMISSIONS 
Aquest 2016 el Col·legi ha tingut en funcionament 11 Comissions, totes elles fonamentals en la tasca del 
Col·legi. A continuació es descriu l’activitat de cada comissió: 
 

DEPENDÈNCIA i DisCapacitat Actuacions realitzades 
Referent: Montse Pérez 
Nombre de membres: 10 
Donar suport i assessorament als 
col·legiats/des en temes relacionats amb la 
implantació de la LAPAD, essent alhora 
altaveu del Col·legi en aquest àmbit.  

Resposta a consultes i situacions ètiques de col·legiats/es en relació a la 
dependència i a la tadaca diària del professiona/ Consolidació de la nova estructura 
de la comissió, on s'estableixen les línies conjuntes amb les comissions de 
discapcitat, salut i serveis socials/ Consolidació dels objectius del 2015/ Creació de la 
Plataforma de Denúncia (PD) on la comissió desevolupa i analitza temes concrets de 
la LAPAD de manera trimestral, posant-los en coneixement del Col·legi/ Realització 
de la jornada "L'assistent personal, un nou escenari"/ Realització de la jornada 
"Respir per persones amb discapcitat intel·lectual" de la Diputació de Barcelona"/ 
Publicació de  l'article "La promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la 
dependència/ De la creació d'un dret social al seu desmantellament" a la RTS/ 
Col·laboració amb els diaris "El País" i "El Periódico" en articles relacionats amb la 
incorporació dels GI al sistema de dependència i el pagament de prestacions/ 
Participació a la Comissió de residències de La Intercol·legial/ Redacció i tramesa de 
carta a la Direcció Genral de Protecció Social sol·licitant l'estat de les al·legacions 
presentades en referència a la retallada de ràtios de professipnals dels equips 
psicosocials a residències/ Redacció i tramessa de carta dirigida a la Consellera 
Dolors Bassa sol·licitant la incorporació de la figura del treballador/a social en la 
descripció de l'equip tècnic que forma part d'una residència assistida a la seva 
pàgina web/ Col·laboració al Treball Final de Grau de Sociologia "L'impacte de la 
Prestació Econòmica per Cuidador No Porfessional"/ Assessorament a la planificació 
de formació sobre l'Atenció Centrada a la Persona proposada per la Fundación 
Pilares. Trobada de col·laboració amb ACRA/ Col·laboració amb les comissions de 
Salut i Serveis Socials en la redacció d'una carta adreçada a la Subdirecció General 
d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal per tractar l'informe de priorització a 
Centres Residencials per Gent Gran/  Reunió amb el Secretari d'Afers Socials i 
Famílies per revertir la retallada de ràtios professionals al Centres Residencials i 
plantejar aspectes de futir als centres/ Reunió amb la Direcció de Protecció Social 
per millorar l'informe social per sol·licitar la priorització d'urgència als Centres 
Residencials de Gent Gran/ Assistència a la presentació de l'Avantprojecte de llei per 
la igualtat de tracte i la no-discriminació/ Reunió conjuta amb la comissió de 
discapacitat amb ciutadà a causa de la modificació de l'annex de l'orde BSF/130/ 
2014, de 22 d'abril (ordre de copagament)/ Participació de la coordinadora com a 
jurat a la I Edició dels Premis de la Fundació SARQuavitae en la categoria 
"Professionals del Sector"/ Membre del GT d'Envelliment del Consell Municipal de 
Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona/ Membre del Comitè Organitzador de 
les Jornades Anuals de Gent Gran. 

  
  
  
  
  

TIPUS DE CONTRACTE 
Indefinit/Fix 60 9% 

Interinatge 26 4% 

Obra i servei 101 14% 

Altres 499 73% 

TOTAL 686 100% 
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Dependència i DISCAPACITAT Actuacions realitzades 
Referent: Montse Pérez 
Nombre de membres: 10 
Comissió que ens reunim per intercanviar 
coneixements i informacions de recursos i 
debatre temes d'interès comú del col·lectiu. 
Elaborar documents i treballs relacionats amb 
continguts propis de la nostra professió. Així 
com defensar i reivindicar els drets de les 
persones amb discapacitat. 

Traspàs d’informació i seguiment sobre el desenvolupament de la “Llei de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de Dependència”/ 
Seguiment de l'aplicació de l'Ordre 130/2014, de 22 d'abril,  per la qual s'estableixen 
els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de 
les prestacions de serveis no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a 
l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de Serveis Socials, i la 
participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes. Així com 
conèixer i fer el seguiment de les accions per intentar modificar-la/ Difusió i 
seguiment de l'Ordre TSF 306/2016, de 7 de novembre, de modificació de l'Ordre 
BSF 130/2014, del 22 d'abril/ Atendre i orientar diverses consultes sobre la 
discapacitat de companys/es treballadors/es socials, que ens han derivat des del 
Col·legi Oficial de Treball Social/ Hem elaborat l'article "Drets socials en l'àmbit de la 
discapacitat", publicat al Núm. 207 de la Revista de Treball Social (RTS)/ Organització 
d'un cafè-Tertúlia sobre el "programa Respir per a persones amb discapacitat 
intel·lectual de la Diputació de Barcelona/ Participació en la Sessió Intercomissions, 
que va organitzar el Col·legi Oficial de Treball Social per intercanviar coneixements i 
reconeixement entre les diferents Comissions, Consell de Deontologia, equip de la 
Revista de Treball Social (RTS) i equips de Veus, al Palau Macaya, el 21 de setembre/ 
Seguim oberts a participar en el projecte "espai d'intervisió"; tot i que aquest any no 
ens han derivat cap cas/ Hem assistit a les reunions de Junta del Col·legi, com a 
membres amb veu però sense vot.     

Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Judit Rodríguez 
Nombre de membres: 16 
Creada l’any 2012 amb la voluntat de ser un 
agent actiu de l’atenció psicosocial a l’entorn 
de les emergències socials i/o catàstrofes a 
Catalunya. Tot i estar formada per 16 
persones, coordina un equip d’intervenció 
format per 103 treballadors i treballadores 
socials col·legiats que, de manera voluntària, 
estan a disposició d’intervenir en cas de ser 
activats. La col·laboració amb la Generalitat 
es basa en un conveni amb la Direcció 
General de Protecció Civil.  
La comissió s’ha reunit en 9 ocasions al llarg 
de l’any. Els equips d’intervenció desplegats 
en cinc zones: Barcelona, Catalunya Central, 
Lleida, Tarragona/Terres de l’Ebre i Girona, 
programen les seves reunions de forma 
autònoma d’acord amb els seus objectius i les 
tasques a desenvolupar. En total s’han 
realitzat 3 reunions a Barcelona, 8 a Lleida, 6 
a Girona, 5 a Catalunya Central i 5 a 
Tarragona/Terres de l’Ebre.  
 

Formació i constitució de l’equip de Tarragona/ Consolidació dels equips territorials 
d’intervenció: reunions periòdiques, intercanvi d’informació, establiment de 
procediments de funcionament i coordinació/ Assignació de referents dels equips 
territorials a un o dos membres dels propis territoris/ Membres, que ara també 
formen part de la comissió d’emergències/ Formació de tots els equips territorials 
en ‘Accidents laborals a les emergències’ a càrrec d’una membre de la comissió 
(Lourdes Belda)/  Revisió i modificació dels protocols: activació, intervenció i 
tancament/ Disseny de diferents eines de recollida de dades a les emergències, així 
com a documents de treball: quadrants de guàrdies, etc. que ens serveixen per 
organitzar els membres activats i posteriorment elaborar l’informe de l’emergència. 
Activació a l’accident de Freginals del 20 al 24 de març, amb 19 treballadors/es 
socials activats i 458 hores de servei/ Participació al simulacre d’accident aeri a 
l’aeroport del Prat el 31 de maig/ Reunió amb el Conseller d’Interior i amb els 
Directors General de Protecció Civil i de Bombers de la Generalitat de Catalunya al 
maig/ Visita de recursos al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) 
de Barcelona i altre a Reus/ També a les oficines centrals de la Creu Roja/ 
Participació a la Jornada Intercolegial de Emergencias Sociales del Consejo General 
de Trabajo Social a Madrid/ Formació ‘Atenció social en emergències’ a la 
Universitat de Barcelona i a la Universitat de Girona. A més, formació als equips de 
Protecció Civil/ Reunió dels equips de Girona i Manresa-Catalunya Central amb els 
caps territorials corresponents de Protecció Civil/ Reunió d’orientació de com crear 
una comissió d’emergències al CEESC i amb l’Associació de Treballadors Socials 
d’Andorra/ Formació i orientació per crear un equip de treballadors socials en 
emergències al Colegio Oficial de Trabajo Social de Cantabria/ Organització i 
realització per part de l’equip de Lleida de la Taula rodona d’Atenció al Dol/ 
Organització de la III Jornada d’emergències ‘I tú, com et cuides?’, que es realitzarà 
al gener de 2017. 

Infància i Família Actuacions realitzades 
Referent: David Nadal 
Nombre de membres: 10 
Fer visible el rol de professional del treball 
social en infància i família; contribuir a la 
difusió de les situacions que afecten a la 
infància, especialment aquella que és més 
vulnerable, tot oferint elements per generar 
opinió i per millorar la seva situació, així com 
oferir al col·lectiu professional espais 
d’intercanvi d’experiències en aquest àmbit.   

Participació a la TIAC, Observatori de la Infància, ACIM, CMBS de l’Ajuntament de 
Barcelona, DGAIA i Jurat de La Caixa Proinfància/ Xerrada ‘EVAMI: Diagnòstic i 
abordatge del maltractament infantil’ 
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Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Anna Montes 
Nombre de membres: 8 

La Comissió de Mediació està conformada per 

un grup de persones col·legiades que 

treballen entorn la gestió de conflictes i la 

mediació en tots els seus àmbits d'aplicació i 

més específicament, en l’àmbit social i 

familiar. 

La Comissió té per objectiu ésser referent i 

motor del desenvolupament de la gestió de 

conflictes i la mediació per part dels 

treballadors/es socials, tant a dins com fora 

de la col·legiatura. També dinamitza espais de 

trobada, estableix línies d'actuació i 

posicionament del treballador/a social com a 

gestor de conflictes, treballa per impartir 

formació específica i continuada, i dóna 

informació i servei a la col·legiatura  entorn la 

mediació i la gestió de conflictes. 

Celebració del dia internacional de la mediació amb la organització de l’acte ´La 
mediació i la gestió alternativa de conflictes com a eina de la intervenció social en la 
família’/ Presentació pòster ‘Una experiència de mediació entre avis, fills i nets, què 
visc, què necessito i què vull? Procés de decisió, diàleg i participació per construir 
acords essencials’, a les X jornades interdisciplinàries catalanes de residències de 
gent gran, celebrades els dies 11 i 12 de març/ Organització de la conferència? 
‘Mediació, ciutadania i convivència’, amb la Dra. Roberta Di Rosa/ Participació en el I 
Congreso Estatal Interprofesional de Mediación del col·legi d’advocats, en la que 
vàrem impartir 2 tallers sobre mediació en col·lectius específics/ Participació per la 
elaboració d’una proposta d’un acord de col·laboració amb el Tribunal Superior de 
Justícia, com a membres de la Comissió tècnica de mediació, dels col·legis de la 
participació en les reunions anuals del Comitè Assessor del Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya/ Presentació del pòster ‘La mediació, un recurs des del i pel 
treball social’ al II Congrés de Serveis Socials Bàsics/ Participació en grups de treball 
impulsats pel Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya/ 
Resposta a demandes de consultes de col·legiats entorn a la mediació.  

Migracions i Interculturalitat  Actuacions realitzades 
Referent: Lucia Guerrero 
Nombre de membres: 4 
Consolidar la comissió com un espai de 
suport i de trobada, d’intercanvi 
d’experiències de debat i reflexió entorn a 
l’àmbit de les migracions i el refugi, per a les 
professionals que treballen directament, com 
les que estiguin interessades en participar. A 
la vegada que reivindiquem i defensem els 
drets humans i la dignificació de les persones 
migrants i refugiades fent xarxes amb 
diferents plataformes i entitats. 

Organització de la jornada ‘Cap a un nou repte entre migrants i refugiats com 
avançar des del treball social’ el 24 de febrer/ Adhesió i suport a diferents 
manifestos: Dret al Vot, Dret a la Nacionalitat, Tancament dels CIE i Casa Nostra 
Casa Vostra/ Posicionament contra la reobertura del CIE de Zona Franca en 
Barcelona/ Participació en el Consell d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona/ 
Participació en el programa Ciutat Refugi de l’Ajuntament de Barcelona/ Participació 
en l’espai DIXIT a Barcelona i Girona com a ponents en les conferències/ Atenció i 
acollida a treballadores socials d’altres països/ Participació en els grups 
d’organització del 6è Congrés Català de Salut Mental/ Participació en els grups de 
treball de lluita contra la Islamofòbia de l’Ajuntament de Barcelona/ Participació en 
les activitats del Dia del Refugiat. 

Relacions Internacionals Actuacions realitzades 
Referent: Juan M. Rivera 
Nombre de membres: 5 
Donar resposta i eines als col·legiats/des 
sobre les relacions que es puguin establir 
amb els diferents països, principalment de la 
Unió Europea. A més, està a disposició 
d’interessos que puguin tenir altres 
comissions i fer recerca a nivell internacional.  

Seguiment contacte amb AIFRIS i METS/ Captació d’ofertes laborals a l’estranger per 
penjar a la pàgina web/ Resposta a consultes rebudes de diferents col·legiades  per 
fer estades o bé tenir coneixement de contactes a l’estranger/ Conferència: 
Aproximació al Treball Social a Brasil.  

Salut Actuacions realitzades 
Referent: Melinda Jiménez 
Nombre de membres: 20 
S'ha reconstituït aquest any 2016 amb la 
majoria de membres de nova incorporació 
reprenent la tasca que ja es venia realitzant 
per les comissions anteriors. Ens hem 
constituït com a grup i estem creant un espai 
de treball, reflexió i debat dels diferents 
àmbits de treball social sanitari. En aquesta 
comissió hi ha representants de tots els 
sectors de l'àmbit sanitari: primària, 
hospitals, sociosanitari, salut mental i 
drogodependències intentant tenir una 
mostra territorial el màxim àmplia possible. 

Reunions periòdiques de la Comissió/ Participació junt amb la Degana en un seguit 
de reunions amb representats de l'administració tant de salut com social/ 
Participació com a membre designat en el Consell Assessor del Pla Director 
Sociosanitari/ Col·laboracions amb la Universitat Pere Tarrés per la realització d'un 
estudi/ Participació en les reunions del Grup Laboratori de TS i col·laboració en 
l'organització de la formació en matèria de Diagnòstic social/ Realització de diversos 
escrits dirigits a l'administració manifestant posicionament o sol·licitant 
modificacions/ Participació en la inauguració de les dues darreres edicions del 
Postgrau d'Atenció Psicosocial i Espiritual organitzat per la Universitat de Vic , ICO i 
Càtedra de Cures Pal·liatives/ Participació en la Formació de Cronicitat juntament 
amb la CAMFIC/ Participació en l'acte organitzat per la Plataforma Pobresa Zero/ 
Organització d'una formació conjunta amb el Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies en matèria de dependència per als TSS i que es durà a terme durant el 
2017. 
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Serveis Socials Bàsics Actuacions realitzades 
Referent: Mercè Civit 
Nombre de membres: 23 
Té l’encàrrec de reflexionar, analitzar i 
debatre sobre els Serveis Socials Bàsics, així 
com d’emetre recomanacions al respecte, 
sempre des del punt de vista del professional 
del treball social. Un dels objectius és l’anàlisi 
i denúncia de les retallades en l’àmbit social, 
que afecten les persones i les famílies ateses 
al SSB, així com indirectament, els 
professionals que hi treballem. La comissió 
s’organitza també per grups de treball 
(pobresa, PIRMI, etc) depenent de les 
temàtiques que puguin sorgir. També actua 
de manera conjunta amb altres entitats, 
organitzacions i moviments socials en lluita 
pels drets socials per a tots i totes i per una 
societat més justa i menys desigual.  

Jornada i elaboració dictàmen sobre pobresa energètica/ Participació als diferents 
comitès (organitzador i científic) del II Congrés de Serveis Socials Bàsics/ Participació 
en Laboratori TS/ Organització de jornades sobre el Diagnòstic social/ Participació a 
la Comissió de Treball Social Comunitari en l’elaboració de l’informe sobre treball 
social comunitari des d’una perspectiva dels SSB/ Participació al Grup Promotor de 
la ILP de la Renda Garantida Ciutadana/ Compareixença al Parlament de Catalunya 
sobre la proposta de la Llei de la Oficina de Protecció Social/ Participació a les taules 
sobre Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya/ 
Participació en el seguiment del model de SSB de la Generalitat/ Participació a la 
Comissió Social Reinicia/ Col·laboració amb Les Veus del TSCAT amb intervencions 
radiofòniques i amb TV3/ Articles al Social.cat/ Deplegament del Decàleg SSB 2015/ 
Participació en l’elaboració del dictàmen encarregat per la Diputació de Barcelona 
sobre la situació dels Serveis Socials Bàsics.  

Solidaritat i Cooperació amb el Tercer 
Món 

Actuacions realitzades 

Referent: David Rodríguez 
Nombre de membres: 9 
Preparació de la convocatòria als Ajuts de 
Cooperació, revisió i valoració dels projectes 
presentats. 

Acte de lliurament dels projectes de cooperació al desenvolupament als quals se’ls 
ha atorgat l’ajut/ Revisió i actualització de les bases de la convocatòria vigent/ 
Representació de la Intercol·legial al Consell Nacional de Cooperació/ Suport i 
atenció a treballadors socials que s’adrecen al Col·legi per qüestions relacionades 
amb la cooperació internacional/ Durant el 2016 s’ha treballat en l’aliniament del 
focus de treball de la comissió amb els objectius pel 2017: millorar la presència en la 
web, convidar a treballadores socials de projectes ja subvencionats a participar en la 
selecció de projectes i dissenyar una estratègia per millorar el seguiment dels 
projectes subvencionats.  

Supervisió Actuacions realitzades 
Referent: Carmina Puig  
Nombre de membres: 15 
Es constitueix aquesta nova comissió al maig 
de 2016. Té com a objectius la promoció de la 
supervisió en el territori català. Afavorir la 
creació de grups de treball de reflexió i 
aprofundiment sobre temes de supervisió. 
Promocionar la supervisió entre col·legiats i 
professionals del treball social. Vetllar per la 
formació i la qualitat de l’exercici de 
supervisora.  

Presentació a la jornada d’Intercomissions del Col·legi/ Presentació del monogràfic 
‘La formació de supervisió’ al desembre/ Creació d’un subgrup de treball: supervisió 
per a professionals novells/ Enquesta a la colegiatura sobre la supervisió/ 
Tancament enquesta novembre 2016. 

Treball Social Comunitari Actuacions realitzades 
Referent: Bet Bàrbara/Francina Planas 
Nombre de membres: 12 
Vol impulsar i reforçar la pràctica del treball 
social comunitari, en una perspectiva 
transformadora. Reivindiquem aquesta 
pràctica professional a les administracions i 
organitzacions de tots els àmbits.   

Hem contextualitzat el Treball Social Comunitari en l’actualitat, repensant-lo/ Hem 
considerat les variables de l’actual context, les habilitats i saber  fer del treball 
social, la presa de posició ètica i política que requereix, la revisió organitzativa que 
implica i hem situat uns reptes a treballar a partir de 2017/ La reflexió està plasmada 
en un document que es treballarà amb la resta de comissions i altres persones 
significatives pel Col·legi. 
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6.8. GRUPS DE TREBALL 
A la Seu central es registren 12 Grups de Treball. 
 

Centres de Desenvolupament Infantil i 
Precoç (CDIAP) 

Actuacions realitzades 

Referent: Adela Rodríguez 
Nombre de membres: 43 
Grup format per treballadors/es socials de 
CDIAP i estem vinculats com a treballadors/es 
socials concrets de la professió en l’àmbit 
específic de l’atenció precoç. Intercanviem 
experiències de la pràctica professional i 
informacions pròpies dels serveis socials i 
fomentem la participació del grup com a 
ponents i redactors en jornades, cursos de 
formació, revistes especialitzades, etc.  

Supervisió amb la col·laboració del Col·legi/ Elaboració del document ‘Procés 
d’atenció al CDIAP’/ Elaboració del document ‘Tipologies de famílies’/ Suport 
mitjançant el correu electrònic/ Publicació en la revista Desenvolupa l’article 
‘Desenvolupament de l’àmbit social de l’Organització Diagnòstica de l’Atenció 
Temprana (ODAT) als CDIAP’/ Presentació a l’ACAP del procés d’atenció a les 
famílies del treballador/a social al CDIAP Programa informàtic/ Participació en la 
Junta de l’ACAP per part d’una companya del grup/ Participació en el Comité de la 
Revista de l’ACAP Desenvolupa. 

EAIS’s i UFISS Demències Actuacions realitzades 
Referent: Gemma Tomé 
Nombre de membres: 8 
Col·lectiu de treballadors/es socials que 
exerceixen la professió en el context de les 
unitats d’atenció ambulatòria de trastorns de 
conducta i demències. És un espai de 
trobada, reflexió, anàlisi i recerca social en 
relació a l’activitat professional. 

Disseny d’estudi ‘Percepció social per part dels cuidadors familiars de persones 
afectades de deteriorament cognitiu i/o demència del diagnòstic’/ Participació en 
les jornades d’EAIA’s de demències de Catalunya al mes de maig/ Presentació de 
diferents comunicacions orals en relació al treball social.  

PADES i Complexitat Sociosanitària Actuacions realitzades 
Referent: Anna Freixes 
Nombre de membres: 11 
Espai de trobada i posada en comú de 
diferents aspectes de la realitat laboral, els 
interessos comuns i el treball conjunt de 
temes referents a la formació, estudis, anàlisi 
de casos, organització i participació en events 
relacionats amb el món de les cures 
pal·liatives, com ara jornades i congressos. 

Entrevista  a la coordinadora  del grup Dolors Molina de  PADES  Santa  Coloma/  A 
l’abril  canvi de  la coordinació, ho assumeix l’AnnaFreixes/ Participació en l´estudi 
de la  Complexitat  multicèntric  que es fa  amb altres  PADES  de Catalunya (a 
l´espera dels resultats i anàlis)/ Reactualització de documentació: Elaborem 
"Document tècnic de Treball Social al PADES “L´Atenció al  Final de  Vida", (enllestit 
al juny 2016). El document  també  inclou ‘TS  en la UFISS de geriàtria Vall d´Hebron’ 
(annex I del document) i ‘El TS en la Unitat d´Atenció a la Cronicitat de l’Alt Penedès’ 
(Anex II)/ Al maig, assistència a la convocatoria del Col.legi  per la jornada 
Intercomissions/ Del grup  sorgeix  un referent específic  per a responsabilitzar-se de 
la gestió d´aquest espai, la Sònia  Santiliestra, TS  d´UFISS geriàtrica de l´Hospital Vall 
d´Hebron/ Curs de Treball en equip i autocura dels professionals/ Intercanvi regular 
d´informacions d´interés sociosanitari i social (normativa, recuros, programes...) i 
també de  la prescripció social  des del diferents  territoris/ Reunions del grup amb  
altres  tècnics de diferents serveis  d’interés del Grup (del PIAISS, de Valoracions  
LAPAD) .   

Recerca TSCAT Actuacions realitzades 
Referent: Judit Castro 
Nombre de membres: 5 
Grup de treball que té com a finalitat 
potenciar la recerca de la professió des de la 
pràctica del Treball Social. Contribuir en la 
construcció del marc teòric del Treball Social, 
oferir suport en temes de recerca a la 
col·legiatura i potenciar la recerca des del 
Col·legi. 

Disseny del grup i disseny d'investigació "Estat del Treball Social a Catalunya".   

Toxicomanies Actuacions realitzades 
Referent: M. Jesús Sotelo 
Nombre de membres: 12 
Grup de professionals del treball social en 
l’àmbit de les addiccions, ja sigui de 
dispositius ambulatoris, residencials com 
serveis de prevenció. Es comparteix un espai 
d’intercanvi d’experiències, debat, 
coordinació, recerca i treball comú que 
contribueix a la millora en l’abordatge de la 
pràctica professional.  

Formacions vàries del programa en l’abordatge de la violència contra la XAD/ 
Assistència a la V Jornada de la coordinadora de CAS de Catalunya/ Assistència al III 
Congreso Internacional de TS en Donostia/ Participació, com a representació del 
Col·legi a les reunions del Grup de Drogodependències del CMBS de l’Ajuntament de 
Barcelona/ Participació a les reunions de la coordinadora de CAS/ Participació en la 
comissió de TIS. Participació a les reunions de circuit de violència de les localitats 
corresponents al lloc de treball/ Finalització de la recerca sobre treball social i grups 
en drogodependències/ Tutoría d’alumnes de pràctiques del Grau de Treball Social 
de la UB i Pere Tarrés/ Col·laboracions com a docents en la UB.  
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Salut Mental Actuacions realitzades 
Referent: Adam Benages 
Nombre de membres: 20 
El grup ha estat un referent a tot el col·lectiu 
de treballadores i treballadors socials des de 
fa més de 30 anys. És un grup obert de 
professionals en actiu de l’àmbit de salut 
mental on s’estableix un espai de reflexió, 
treball i d’intercanvi d’experiències. Es 
treballa conjuntament aspectes teòrics i 
conceptuals amb l’elaboració de 
documentació específica i presència en 
jornades i congressos. Es realitza un 
intercanvi d’informació sobre recursos socials 
i específics. També treballen en la detecció de 
necessitats i presentació de propostes de 
millora a les institucions públiques. Aquest 
grup es reuneix el tercer dimarts de cada mes 
al matí. 

Finalització de l’estudi realitzat pel grup de treball de TMS que viuen sols (vincles 
amb pacients de trastorn mental sever). Transformació d’aquest document per la 
seva publicació/ Contacte amb la RTS/ Preparació i elaboració de cartes dirigides al 
Departament de Benestar Social/ Finalització, presentació i publicació del Primer 
Dossier de Treball ‘Intervencions del Treball Social en Salut Mental’/ Assistència d’un 
membre del grup al Congreso Internacional de Trabajo Social (Deusto)/ Publicació 
del Pòster ‘Vínculos con pacientes de trastorno mental grave’/ Col·laboració amb el 
treball de Doctorat de Xavier Miranda (Universitat de Lleida)/ Canvi de referent en 
l’AEN. Fins ara ha estat Inma Burillo, actualment serà la companya de grup Berna 
Villareal/ Trobada amb professionals de Salut Mental Catalunya, presentació del 
programa ACTIVA’T/ Sessions internes del grup de treball de presentacions de 
dispositius on treballen els membres del grup/ A l’any 2016 han hagut 
incorporacions de nous membres.  

Treball Social Grupal Actuacions realitzades 
Referent: Dolors Álvarez 
Nombre de membres: 8 
Es va crear a continuïtat dels Tallers de 
formació de Gestió de Grups de Suport en 
Treball Social que es van organitzar l’any 
2012.  
Es vol potenciar un espai de trobada entre 
tots els interessats/des en treball social 
grupal i d’aquells que hagin participat en les 
diferents formacions del TSCAT. Acompanyar, 
donar suport i supervisar els grups que volen 
inciar-se o que ja porten a terme els 
membres del grup.  

Assessoraments a: Grup de Suport de dones (Ajuntament de Lloret de Mar), Grup 
d'aturats de llarga durada mixte (Fundació La Vinya a l'Hospitalet de Llobregat), 
Grup de familiars i afectats (Fundació Esclerosi Múltiple), Grup de familiars de 
persones amb dependència (Residència la Mallola), Grup de familiars (Parc Sanitari 
Pere Virgili), Grup adolescents (Serveis Socials Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat), Grup multigeneracional, Dones i gent Gran (Centre Cívic Fort Pienc. 
Programa de Dones), Grup afectats (ONCE)/ Supervisió dels grups de suport portats 
pels membres del grup de treball/ Inici de disseny d'una jornada d'intercanvi entre 
professional per treballar i visibilitzar el treball social grupal/ Proposta d'enquesta 
prèvia a la jornada per fer un estudi de situació del Treball Social Grupal a 
Catalunya/ Utilització de la fitxa d’avaluació en diferents grups per provar la seva 
eficàcia. 

Territorial Alt Penedés Actuacions realitzades 
Referent:  
Nombre de membres: 12 
Format per treballadores socials i treballadors 
socials  de l’ Alt Penedès  amb l’objectiu de  
Fomentar el suport , l’intercanvi i les 
relacions entre tots els treballadors socials de 
la zona i dels diferents recursos  i poder 
facilitar , compartir i tractar  temes de interès  
per a la professió i poder  incrementar el 
treball en xarxa.  

Elaboració d’una Felicitació de Nadal, transmesa via online/ Inauguració de 
l’exposició de pòsters amb l'objectiu de difondre i compartir amb la població 21 
experiències de diferents entitats, territoris i àmbits que van participar l’any 2015 en 
la Jornada: TS EN XARXA,  amb motiu de la  celebració dels 15 anys del GTS  de l’ Alt 
Penedès/ Confecció d’un punt de llibre per Sant Jordi / Jornada amb la ponència de 
Teresa Aragonès “Reflexions del treball social avui”, col·loqui i intercanvi amb els 
participants / Tasques d’actualització de la informació de la pàgina web del GTS / 
Col·laboració per part del grup en la formació de l’alumnat en pràctiques dels 
diferents membres/ A l’Abril vam presentar al Col·legi una proposta de formació,  

Territorial Sabadell Actuacions realitzades 
Referent:  
Nombre de membres: 10 
Espai de trobada pels treballadors socials de 
diferents entitats i àmbits d’intervenció per 
tractar temes d’interés comú, treballar en 
xarxa, oferir-nos suport i reflexionar de forma 
conjunta.  

Jornada interna ‘Atenció plena- Mindfulness’/ Les reunions es realitzen en diferents 
entitats per conèixer d’aprop els recursos. 

Territorial Sant Boi de Llobregat Actuacions realitzades 
Referent: Antonio Campoy 
Nombre de membres: 4 
Grup format per treballador/es socials que 
exerceixen les seves tasques professionals 
dins del territori de Sant Boi de Llobregat 
amb uns interessos comuns. Els objectius 
d’aquest grup són els de facilitar 
coneixements de nous recursos, serveis, 
prestacions, formació i fomentar el treball en 
xarxa.  
 
 

Reunions on s’han tractat temes d’interès específics per la professió/ Intercanvi 
d’experiències entre els membres dels diferents àmbits. 
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Territorial Terrassa Actuacions realitzades 
Referent:  
Nombre de membres: 12 
Espai d’intercanvi professional obert a tots els 
diplomats en treball social de la ciutat, 
estiguin o no en actiu. Aquest espai enriqueix 
la nostra mirada professional a través de la 
reflexió i debat de molts aspectes vinculats a 
la nostra pràctica assistencial.  

Presenció dels resultats del Pòster ‘SAD a l’alta hospitalària’ presentat en el Congrés 
Català de Geriatria i Gerontologia, per part de les companyes Rosa Chito i Paquita 
González/ Conferència ‘La resistència íntima’ a càrrec de Carme Casas, que es va 
realitzar a la IV Jornada de Treball Social Sanitari ‘Reflexions ètiques del procés vital: 
des de l’inici fins al final de la vida’, organitzada per La Unió/ Presentació del 
Projecte SAVA (Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma per persones amb 
VIH) per part de l’educadora social del mateix projecte/  Revisió d’articles o 
documents d’interès vinculats a sessions de treball o tallers a les que han participat 
diferents membres del grup/ Intercanvi de novetats i informacions de la ciutat 
relacionades amb la nostra professió. 
 
 

  

6.9 REVISTA DE TREBALL SOCIAL (RTS) 
 

6.9.1 La Revista 
La nova etapa de la Revista de Treball Social (RTS), que va començar a meitats de 2014 amb la composició de 
l’actual equip, treballa per mantenir una revista de qualitat i que proporcioni fonaments teòrics per al 
desenvolupament de la professió, però que també doni valor a les experiències pràctiques de les treballadores i 
treballadors socials i a la reflexió sobre la nostra intervenció en el context actual. En definitiva, una revista que 
esdevingui una eina útil i un referent per als professionals i per al món acadèmic i que es troba en format paper i 
digital al web del Col·legi, sent així, accessible a tothom. 
 

 
 
 
6.9.2. L’equip de redacció 
L’equip de la revista està format per: Rosa M. Ferrer i Valls, directora; Pepita Vergara Beltrán, sotsdirectora; 
Carlos Alarcón Zwirnmann; Teresa Aragonès i Viñes; Rosa M. Carrasco Coria; Rosa Garriga Blasco; i Josep M. 
Mesquida González. 
 

 
 
D’altra banda, també compta amb un Comitè Assessor, que està format per: Montserrat Bacardit i Busquet, 
Laura Caravaca Morilla, Teresa Crespo i Julià, Montserrat Cusó Torelló, Jose Fernández Barrera, Carmen 
Fernández Ges, Jose A. Langarita Adiego, Montserrat Mestres Anglà, Xavier Pelegrí Viaña, Carmina Puig Cruells, 
Cristina Rimbau Andreu, Pepita Rodríguez Molinet, Antoni Vilà Mancebo, Cristina Villalba Quesada i Teresa 
Zamanillo Peral. 
 

6.9.3. Estructura de cada número  
La revista està organitzada amb les següents seccions: A fons, Altres temes d’interès, Miscel·lània i Prestatge 
de llibres. 
 

A fons: Incorpora articles monogràfics que aborden en profunditat l’eix temàtic seleccionat per a cada número. 
En aquesta secció podem trobar articles de contingut teòric, metodològic i experiències pràctiques del treball 
social. 
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Altres temes d’interès: Articles, majoritàriament presentats a iniciativa dels propis autors, seleccionats pel seu 
interès en relació a la temàtica tractada, que aborden qüestions d’actualitat o desenvolupin recerques en 
l’àmbit social. 
 

Miscel·lània: Entrevistes, reflexions de les col·legiades i col·legiats, narracions lliures i altres tipus d'aportacions 
d’interès social. 
 

Prestatge de llibres: Comentaris, ressenyes o crítiques de llibres vinculats al món social. 
 
6.9.4 Les revistes de l’any 2016 
Aquest any 2016 s’han publicat tres números 206, 207 i 208, amb els següents temes tractats a la secció ‘A 
fons’: 
 

Núm. 206: Atenció integral social i sanitària: elements per a la reflexió.  
 Núm. articulistes: 27 
 Núm. visites totals al web: 2.960 a 21 de febrer 2017 
 Total pàgines vistes al web : 33.155 a 21 de febrer 2017 

 
Núm. 207: Drets socials i justícia social. 

 Núm. articulistes: 27 
 Núm. visites totals al web : 1.924 a 21 de febrer 2017 
 Total pàgines vistes al web: 22.547 a 21 de febrer 2017 

  

Núm. 208: Sexualitat i Treball Social: obrim armaris.  
 Núm. articulistes: 20 
 Núm. visites totals al web: 7.747 a 21 de febrer 2017 
 Total pàgines vistes al web: 87.913 a 21 de febrer 2017 

 

6.9.5 Pòsters de fi de Grau 
Des del número 205, la RTS va estrenar una nova col·laboració amb les universitats catalanes que ofereixen 
estudis de treball social. Es tracta de la proposta de poder publicar a la revista un pòster del treball de fi de Grau 
que es seleccioni de cada promoció o curs acadèmic. 
 

Des de la junta del Col·legi i l’equip de la RTS, el que es pretén és oferir una forma més de donar valor a la feina 
que duen a terme els estudiants i futurs professionals del treball social. Creiem que, de cara als recents 
graduats, pot ser una eina útil d’aprenentatge per a futures presentacions a Jornades, Congressos, etc, alhora 
que suposa un apropament a la RTS i un entrenament per escriure sobre el treball social.  
 

Núm. 206: Pòster de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
Núm. 208: Pòsters de la Universitat fe Girona, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Barcelona. 
 

6.9.6 Presentació- Diàleg sobre el treball social i la defensa dels drets socials 
 
A propòsit del número 207 de la Revista de Treball 
Social ‘Drets Socials i Justícia Social’, el 24 d’octubre 
a la seu del Col·legi es va dur a terme un diàleg obert 
sobre el treball social i la defensa dels drets socials. 
Al diàleg es va convidar a José Leal Rubio, Psicòleg 
Clínic i autor de l’article ‘La Posició dels professionals 
davant la vulnerabilitat dels subjectes i dels drets 
socials’, 
 

6.9.7 Reunions 
 Número de reunions presencials: 21 
 Reunió amb experts per debatre el model d’Atenció Integral social i sanitària (17 de juny)  
 Reunió amb el Comitè Assessor (8 febrer). 
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 Assistència a les reunions de Junta de Govern (ampliada) 
 Reunions del Jurat del premi Dolors Arteman 

 

6.9.8 Presència a les xarxes 
Difusió de cada nou número de la RTS que es publica a Facebook i Twitter 
Difusió dels articles A Fons a Facebook i Twitter 
Aparicions en el Fem visible 
Aparicions en al dia TSCAT  
6.9.9 Varis 

 Assistència al IICSS: Violències en els escenaris actuals 
 Assitència a la 6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades. 

(Barcelona). 
 
6.10. PUBLICACIONS  
 

S’ha posat en marxa un nou disseny en les publicacions. Els monogràfics i els dossiers de treball s’han unificat 
sota un mateix disseny, en els quals els colors corporatius són els dominants. Montse Bacardit, és l’assessora de 
les publicacions no periòdiques del Col·legi Oficial del Treball Social. 
 

6.10.1. Intervenció de Treball Social en Salut Mental 

 

 
 

 

Dut a terme pel Grup de Treball de Salut Mental del TSCAT, aquest dossier de treball 
és una actualització del Monogràfic II (publicat el 2001) 'Funcions del Treballador 
Social en el Camp de la Salut Mental' . 
'Intervenció de Treball Social en Salut Mental' vol configurar l'especifitat del treball 
social en salut mental, reflectint una diversitat de rols que defineixen les 
intervencions més específiques de la professió en aquest àmbit i que s' haurien de 
tenir en compte per aconseguir l'especialitat del treball social en salut mental. 

 

6.10.2 Treball Social amb Gitanos 
Aquest monogràfic és un homenatge a Carme Garriga, una professional del treball 
social que va dedicar la seva vida a la comunitat gitana. És un recull emotiu i 
esclaridor fet pel seu company de vida, en Salvador Carrasco, coneixedor de tota la 
cura professional i de la vàlua personal que caracteritzava la Carme. I, encara més, 
tota una mirada de coneixement profund cap a una persona que ens ha ensenyat a 
totes i a tots com podem aprendre més sobre l’acció comunitària a partir del 
treball amb el poble gitano. 

6.10.3 La formació de Supervisores 
Posa en valor la supervisió com un espai de reflexió, revisió i contenció de la 
pràctica en què es treballa des de l’acció social i pretén deixar registrada i 
sistematitzada l’experiència de formació en l’àmbit de la supervisió i el treball 
social que el Col·legi va dur a terme durant els cursos 2013-2015. 
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6.11. CONSELL DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 
 

 
 

6.11.1. Membres del Consell 
Durant l'any 2016 el CDP ha mantingut l'estabilitat dels seus 7 membres cosa que ha permès cohesionar el grup 
a la vegada que establir una línia de deliberació ètica estable i profitosa gràcies a que la participació presencial 
ha estat quasi del 90% en tot l’any i s’ha establert un canal de comunicació molt eficaç i eficient. 
Per aquest exercici la Presidenta ha estat la Sra. Conxita Peña i la secretària la Sra. Elisa Abellán. La resta de 
membres han estat: Rosa Mª Fernández, Maria José Moure, Marta Sanagustí, Blanca Perisé i Maite Sullà 
Dos d'aquests membres en formen també part dels comitès d'ètica assistencial (CEA) de les seves 
organitzacions 
Del total del grup, 6 membres exerceixen professionalment i viuen en l'àrea d'influència de Barcelona i 1 treballa 
i viu a Tarragona. Creiem que cal apropar l’ interès pel consell a la resta de territori. 
 

6.10.4 La intervenció amb les famílies des dle treball social 
Realitzada pel Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS) de 
la Universitat de Barcelona, ha comptat amb la col·laboració del Col·legi i l’Obra 
Social “la Caixa”. 
Es tracta d’una iniciativa encapçalada per Josefa Fernández i que ja es va presentar 
en un acte oficial del Col·legi el passat mes d’octubre de 2015. En aquest treball es 
recullen la preocupació i les propostes dels professionals. Però encara va més enllà i 
també inclou la veu de les persones ateses pels professionals del treball social, que 
valoren les estratègies desenvolupades pels professionals en situació de crisi. Un dels 
bons resultats d’aquesta recerca és la confirmació que els processos 
d’acompanyament a les famílies són una fortalesa del treball social.  

 

6.10.5 La Constitucionalització dels drets socials 
El document La constitucionalització dels drets socials ha estat editat pel Col·legi, 
el Consell de l’Advocacia Catalana i la Taula d’Entitats del Tercer Sector. Un 
document que s’ha realitzat arran de la Jornada sobre la constitucionalització 
dels drets socials, celebrada el març de 2016, i que suposa un pas més en el 
debat per a l’enfortiment legal dels drets socials bàsics 
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6.11.2. Reunions 
El CDP ha dut a terme durant l'any 2016 10 reunions ordinàries presencials, 2 reunions ordinàries virtuals i 2 
reunions extraordinàries. Hem introduït la via virtual davant per causes alienes a la nostra voluntat que 
impossibilitaven el desplaçament al col·legi i així complir amb el compromís de les reunions mensuals.  
Altrament, l’accessibilitat a la plataforma SKIPE si que ha premés fer-ne la reunió virtualment, però la 
participació per qüestions tècniques no ha possibilitat complir amb l’objectiu de que poguessin participar-ne 
tots. Aquest és un assumpte que cal tenir en compte i que haurem de replantejar-nos per l’any següent. Vam 
apostar per aquesta via atenent a que l’ús de les TIC ha d’anar dirigit ha facilitar-ne la realització de les coses i el 
seu ús s’ha anant estenent en molt àmbits 
El dia fixat i acordat és el segon dimecres de mes i l'horari de les reunions presencials ha estat de 17 a 19h i les 
virtuals de 21 a 22.30h de 21.00h a 22.30h. 
Kjhklhlkjhlkhdflkh 
6.11.3. Objectius del 2016 

 Realitzar cinefòrum amb reconeixement formatiu 
 Realitzar article per tal de divulgar l’activitat del Consell 
 Participar a l’espai de la web del col·legi destinat al consell recomanat filmografia, bibliografia o fent una 

petita ressenya sobre tema d’actualitat 
 Conèixer l’existència d’altres Consells deontològics en altres col·legis professionals amb els que proposar 

una jornada sobre ètica professional 
 Ampliar el fons bibliogràfic del col·legi mitjançant la inscripció en alguna revista de contingut ètic  

 

6.11.4. Activitats 
Les activitats del CDP durant aquest any han estat les pròpies del Consell que es repeteixen any rere any i d'altres 
determinades pels objectius establerts al període anterior i per l’aparició de noves demandes que reclamen la 
nostra intervenció. 
 
D'aquesta manera podem referir que han estat: 
 

Estudi deliberatiu i resposta a les consultes dels col·legiats 
S'han rebut un total de 5 consultes. Dues eren d’orientació i assessorament: informació sobre com impulsar la 
creació d’un CEA i d’un conflicte en el àmbit sanitari sobre les funcions del Treballador Social en les relacions dins 
l’equip. L’altre era d’assessorament i es referia a un problema ètic aparegut assistencialment i relatiu a 
l’autonomia de les persones dependents i una altra era des de un servei sobre la responsabilitat davant la 
revelació d’abús de menors. L’altre va necessitar del servei d’assessoria jurídica del col·legi per donar-li resposta 
sent de l’àmbit de l’administració local.  
 

Elaboració del document de bones pràctiques encomanat per la Junta del Col·legi  
S'han fet un parell de reunions extraordinàries per tal d'aprofundir en el tema donat que a les reunions 
ordinàries del Consell resultava insuficient.  
 

Reunions entre la Presidenta del CDP i la Degana i Gerent del Col·legi 
S'han fet dues reunions per tal de donar sortida a demandes no resoltes del període anterior i establir de comú 
acord aspectes del funcionament del Consell principalment relacionats amb la gestió de les consultes rebudes. 
 

Reunions entre la Presidenta del CDP, la Vicedegana i l'Assessor jurídic del Col·legi 
S'han fet dues reunions que s'han considerat que pel seu caire d'aspectes legals calia estigués l'assessor 
 

Reunions entre la Presidenta del CDP, la Secretària , la Vicedegana i l'Assessor jurídic del Col·legi 
S'han fet dues reunions amb l'objectiu de presentar i treballar conjuntament el text del document anomenat 
“Codi del Bon Govern” 
 
Cinefòrum 
Aquest any només s'ha fet una sessió a la seu de Tarragona que era un compromís adquirit. Inicialment s’havien 
plantejat dues, però tant el Consell com la Delegació han hagut de prioritzar activitats a atendre i s’ha anul·lat de 
comú acord pel 2016 i oberts a reprendre-ho per l’any següent. 
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El film passat va ser “la Vida sin mi” i el públic assistent va ser interdisciplinari acudint tant psicòlegs com a 
psiquiatres, metges generals, magistrat, DTS, integradors socials i estudiants.  
Es va fer a la sala polivalent de la Delegació del Col·legi a Tarragona amb seu al Carrer Barcelona el dia 20 d’abril. 
Es va passar un petit qüestionari per tal de valorar dita activitat i els resultats obtinguts mostren que és una 
activitat molt ben valorada en tant el tema escollit, la metodologia, l’aplicabilitat apresa i les expectatives i 
valorant a millorar les instal·lacions i mitja tècnic (pantalla, so...). La participació va ser superior a la de Barcelona 
però es planteja novament la importància d’una bona divulgació prèvia. 
 

Col·laboració amb la Universitat de Barcelona 
Com l’any passat ens van demanar que impartíssim un petit seminari de dues hores de durada en la docència al 
Grau de Treball Social dins de l'assignatura de “Treball Social i Salut” per part de la professora M.Serrano  del 
Departament de Treball Social i Serveis Socials de la UB amb seu al recinte de Llars Mundet. L'assistència 
d'alumnes va ser d'unes 40 persones el 24 de novembre. 
L'objectiu era presentar els òrgans actuals de participació i contingut ètic de l'àmbit de la intervenció social 
presentant les característiques i funcionament del CEA i del CDP i parlant del Codi d'ètica amb l'exposició de 
casos i situacions reals on l'ètica hi està present. 
Els docents van ser la Blanca Perisé i la Elisa Abellán al ser els membres que realitzen la seva activitat 
professional en l'àmbit de la salut i que es va decidir en una de les sessions del Consell per unanimitat.  
Ha quedat formalitzada la demanda de continuïtat de dita activitat per l’any següent i successius. 
 

Assistència al Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya 
La Presidenta ha acudit a dues sessions com a persona designada i representant del col·legi. 
 

Assistència a la reunió de la Junta de Govern 
Celebrada el 17 de novembre a la seu del Col·legi a Barcelona per a la presentació del document de BP als 
membres convocats i proposar esmenes abans de la presentació a l'Assemblea 
 

Assistència a l'Assemblea general  
Celebrada el 17 de desembre per part de dues persones del Consell, la presidenta i la Marta Sanagustí davant 
l’absència justificada de la secretària. 
 

Assistència a activitats de formació continuada de contingut ètic tipus congressos i/o jornades específiques: 
 IV Jornades de Treball Social Sanitari ‘Reflexions ètiques del procés vital: des de l’inici al final de la 

vida’ Celebrat el 7 d’abril de 2016 a Barcelona a l’hospital Sant Rafael i organitzat pel Consell Tècnic 
Assessor de TS de la Unió. Han assistit Elisa Abellán i M.José Moure   

 IV Jorandes de Bioètica ‘La confidencialitat a la pràctica assistencial’. Organitzat pel CEA Germanes 
Hospitalàries - Hospital Sant Rafael, col·legi  de Metges, l’ Institut Borja de Bioètica i el Comitè de 
Bioètica de Catalunya. Barcelona. 21 d’abril. Han assistit Elisa Abellán i M.Jose Moure 

 Taller d’ètica: discutir per a consensuar. Organitzat pel CEA del Grup Pere Mata. Celebrat a Reus el 29 de 
setembre. Ha assistit. Elisa Abellán 

 Master class ‘L’ètica en intervenció social, necessitat o moda?. Fundació Pere Tarrés. Barcelona. Ponent: 
F.Torralba. Celebrat el 29 de setembre a Barcelona. Han assistit Marta Sanagustí i Maite Sulla. 

 XXVIII Jornades tècniques de l’Institut Guttman: empoderament, autonomia i neuroètica. Celebrat el 
18 d’octubre de 2016 a Barcelona. Ha assistit Elisa Abellán 

 Diàleg: el treball social i la defensa dels drets socials. Organitzat per la RTS a Barcelona el 24 d’octubre. 
Ha assistit Rosa M. Fernández 

 XXXI Jornades de bioètica: justícia, sostenibilitat i recursos sanitaris. Celebrat el 24 i 26 d’octubre a 
Lleida per part de la Universitat i l’Institut Borja de Bioètica. Han assistit Elisa Abellán 

 VII Congrés Internacional de Bioètica. Una sola bioètica?. Organitzat per la Universitat de Barcelona 
durant els dies 24 i 25 de novembre. Han assistit M.Jose Moure i Blanca Perisé. 
 

Organització d'una Jornada de Treball amb altres Col·legis sobre ètica 
Malgrat els esforços de planificar dita jornada per part del Consell on ja es va treballar una proposta sobre el 
contingut d'aquesta, finalitzem l'any sense haver pogut portar a terme la trobada física amb els altres col·legis 
per manca de resposta dels altres col·legis excepte el de psicòlegs. 
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Esperem que el primer trimestre del 2017 això sigui una realitat i es pugui portar a terme dins del primer 
semestre de l'any. 
 

Contacte amb altres comissions del Col·legi 
Es va contactar amb la Comissió de Gent Gran arrel d’una preocupació per part del Consell d’un nombre 
considerable de consultes de l’àmbit de la Gent Gran i així conèixer la visió més especifica i actual. Queda oberta 
la possibilitat de futures col·laboracions. 
 

Participació en el comitè científic del II CONGRÉS DE SERVEIS SOCIALS 
Per part de Marta Sanagustí que ja ho va fer a l’anterior en representació del CDP 
 

S’ha acordat per unanimitat l’ús d’una plantilla per la realització de les actes i ordres del dia que s’ha elaborat 
pel mateix consell. 

 

6.11.5. Valoració general 
Ha estat un any amb alguns entrebancs de força major que el Consell ha hagut de superar i que creiem que ho 
ha fet amb èxit malgrat alguns efectes col·laterals. S’ha mantingut el nivell d’activitat del Consell en relació a les 
consultes rebudes gràcies al compromís dels seus membres i a l’esforç voluntari per fer-ho possible. 
Hem hagut de ponderar la continuïtat d’algunes activitats com la del cinefòrum en tant que malgrat ser d’interès 
es valora suspendre-ho per moment. El motiu és que cal millorar i/o pensar un lloc més adient per fer-lo donat 
que és una de les queixes del públic assistent i acabar de perfilar la seva transformació en activitat amb 
reconeixement formatiu.  
Es valora com a molt positiu el que s’hagi consolidat la col·laboració amb la UB des del Consell en tant que ens 
permet apropar als alumnes l’activitat del consell i conseqüentment el col·legi professional 
El més significatiu per aquest any ha estat la elaboració del CODI DE BON GOVERN per part del CDP com a 
resposta a l’encàrrec de la Junta i participació en el seu procés de validació 
Altrament, es valora molt positiu el diàleg amb la Junta davant qüestions referides al circuit de les consultes i el 
canvi del disseny de pàgina WEB del Col.legi que resulta més visual i intuïtiva. 
Malgrat que els objectius formulats pel 2016 s’han assolit parcialment, la valoració no és en cap cas negativa 
donat que la impressió és de major activitat que l’any anterior però en altres aspectes no relacionats 
expressament amb les consultes que impliquen una gestió del temps diferent. Així doncs, donarem continuïtat a 
alguns d’aquests de cara al 2017. 
S’ha assumit la petició d’inscriure’s a revistes sobre ètica que siguin d’utilitat per l’activitat del CDP però restem 
pendent de resposta  
L'experiència professional i formació ètica està garantida no només pel compromís personal i professional 
adquirit amb el consell i el Col·legi, sinó a més a més,  pel continu interès en formar-se en temes d’ètica i altres 
que no han implicat cap cost pel col·legi. 
 

6.11.6. Objectius per l’any 2017 
 Organització i realització de la Jornada sobre ètica  
 Mantenir el nivell d’activitat en tant les consultes 
 Realització d’un article sobre el Consell 
 Participació WEB del Col·legi trimestralment 
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6.12. EQUIP ‘65 
 

 
 

L’objectiu de l’Equip ’65, format per 73 membres és fomentar la relació personal de les treballadores socials 
jubilades, estar al dia dels canvis de la nostra professió i dels mitjans socials i/o recursos que ofereixen les 
diferents entitats governamentals i privades. 
 
Algunes de les activitats realitzades el 2016: 

 Excursions a Vic i Folgueroles, Montblanc, La Vall de Bianya i Sant Sadurní d’Anoia.  
 Visites: Les domus romanes, La Casa de la Seda, el Palau Moja, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts i a 4 

representacions del Teatre Nacional de Catalunya.  
 Estada de sis dies al Solsonès.  
 5 cafès- tertúlies i visita al Caixa Fòrum.  
 Missa en record dels companys difunts.  
 Participació en el Grup de Treball de Gent Gran del CMBS de l’Ajuntament de Barcelona 
 Visites a les companyes en residència o delicades de salut.  
 Participació de l’equip d’Història de la professió que s’està portant a terme en el Col·legi.  

 

6.13. ACTIVITAT DISCIPLINÀRIA 
Al  llarg d’aquest any 2016 no s’ha rebut cap queixa en relació a la praxi professional de cap col·legiat/da. 
 

6.14. ALTRES SERVEIS 
Des del departament d’Atenció Col·legial també es gestionen els torns de mediadors, amb la col·laboració del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i els torns de pèrits, en coordinació amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat. 
 

6.14.1 Torn de mediadors 
Des del Col·legi es gestiona el torn de mediacions a través de l’aplicació informàtica del Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya, que pertany al Departament de Justícia de la Generalitat, realitzant les altes, baixes i 
modificació de dades en el registre de persones mediadores. 
 

Aquest any s’han habilitat 6 nous mediadors/es treballadors socials i al Col·legi es compta amb un total de 135 
mediadors/es habilitats/des, dels quals 67 estan en actiu a les llistes del Departament de Justícia. 
 

La distribució per àmbits és: 
 

MEDIADORS  
Àmbit familiar 38 

Àmbit civil 5 

Àmbit familiar i civil 24 
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En total s’han dut a terme 43 mediacions realitzades per treballadors/es socials. 
 

 
6.14.2. Servei d’Informació Mediadora (SIM) 
Continua en marxa a totes les Delegacions el Servei d’Informació Mediadora (SIM). Aquest servei està destinat 
a persones en processos de conflicte (divorcis, conflictes veïnals, conflictes familiars, conflictes per la cura de 
gent gran, per herències, etc..), que demandin o requereixin informació respecte als avantatges de la mediació 
i/o orientació sobre la idoneïtat del procés en el seu cas. El Servei d’Informació Mediadora del Col·legi està 
homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

6.14.3. Supervisió 
La supervisió és una oportunitat per a la reflexió i el pensament que permet potenciar les capacitats i les 
competències dels professionals. Des del Col·legi s’ofereixen 3 modalitats de supervisió: Supervisió individual, 
Supervisió individual o grupal per a mediadores/mediadors i Supervisió de supervisores. Enguany el Col·legi ha 
seguit oferint el projecte de supervisió grupal que es va iniciar el 2012, adreçat tant a les col·legiades i els 
col·legiats com a les entitats (ja siguin públiques o privades) que vulguin oferir supervisió als seus equips 
multidisciplinars.  
 
El Col·legi compta amb un equip de 26 supervisores acreditades, totes elles treballadores socials col·legiades 
expertes en supervisió, i una comissió acreditadora que és l’encarregada de certificar les supervisores del 
projecte. 
 

Al llarg de l’any s’han realitzat les següents supervisions: Grup de Treball CDIAP del Col·legi ; Grup de Mediació 
del Col·legi;  Ajuntament de Tarragona ; Manresa (dos equips); Sant Celoni; Sant Vicenç dels Horts; Vilassar de 
Mar; Cornellà de Llobregat (tres equips); Vall de Tenes (dos grups);  Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells (2 
grups) Abrera; Sant Andreu de la Barca; el Consell Comarcal del Pallars Sobirà,  l’Alta Ribagorça i Vall d’Aran; El 
Consell Comarcal del Segrià i a l’equip de directius; el Consell Comarcal d’Urgell; l’Institut Català de la Salut de 
Lleida, Consell Comarcal de La Noguera; Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 

6.14.4. Espai d’Intervisió  

Continuem amb un espai gratuït obert a la col·legiatura amb l’objectiu enfortir el nostre exercici professional a 
través de  la incorporació de la intervisió, que ens permet  rebre un assessorament entre iguals. La intervisió 
s’ofereix des de les comissions de Dependència i Infància i família, i els grups de Persones amb discapacitat, 
Salut Mental, Toxicomanies i Treball Social Grupal. 
 

Les intervisions permeten “portar” casos especialment complexos, situacions de risc, especialment crítiques o 
cronificades en les quals les nostres intervencions no estant donant els resultats esperats o bé ens generen un 
especial neguit. 
 

La possibilitat de sol·licitar una sessió d’intervisió està oberta en els següents àmbits d’intervenció: discapacitat, 
dependència, infància, salut mental, treball social grupal i drogodependències. 

      6.14.5. Torn de peritatge 
Com és habitual durant el mes de desembre, s’han actualitzat les llistes públiques de pèrits socials habilitats pel 
nostre Col·legi professional, enviant aquesta informació al Departament de Justícia perquè en faci la distribució 
als diferents partits judicials. 
Al final del 2016 estan inscrits al llistat públic un total de 211 pèrits. S’ha continuat amb la possibilitat 
d’especialització en peritatge de familia i peritatge d’incapacitacions. La distribució dels pèrits treballadors 
socials segons l’especialitat és la següent: 
 

 

 

PÈRITS  
Sense especialitat 61 

Pèrit de família 40 

Pèrit d’incapacitacions 32 

Pèrit de família i d’incapacitacions 68 



MEMÒRIA 2016  

 

54 
 

6.14.6. Assessoria jurídica  
Aquest servei ha atès un total de 61 consultes de persones col·legiades al llarg del 2016. La distribució en 
Funció de la naturalesa de les consultes ha estat la següent 
 
 
 

 
 

6.14.7. Consultoria professional  
El servei es presta amb la col·laboració d’un equip multidisciplinari de professionals de diferents àmbits del 
treball social (infància, salut mental, atenció primària i especialitzada, salut i dependència) per mitjà del correu 
electrònic, coordinat pel Departament d’Atenció Col·legial. Durant aquest any s’ha donat resposta a un total de 
183 consultes.  
 
Els àmbits d’intervenció i el nombre de consultes per àmbits són els següents:  
 

Queixes  Núm. Tancades Pendents 
Posicionaments 0 0 0 

Formació 1 1 0 

Servei del Col·legi 4 4 0 

Difusió informació a la col·legiatura 0 0 0 

Tret un recurs 3 3 0 

Total queixes  8 8 0 

Col·legiats/des 5   

Ciutadania 2   

No col·legiats 1   

Consultes Núm. Tancades Pendents 
Assessorament jurídic 21 19 2 

Novetats legislatives 0 0 0 
Tràmits i recursos 27 25 2 

Posicionament institucional col·legi 10 9 0 

Funcions del TS 7 6 1 

Participació a comissions i grups 17 17 0 

Participació jornades i conferències 5 5 0 
Emprenedoria 0 0 0 

Serveis Col·legials 22 21 1 

Àmbit Residències Gent Gran 9 9 0 
Àmbit Incapacitacions 1 0 1 

Àmbit Relacions Internacionals 6 6 0 

Àmbit Dependència 9 8 1 

Àmbit Peritatge 2 2 0 

Àmbit Mediació 3 3 0 

Àmbit Salut Mental 0 0 0 

Àmbit Serveis Socials 6 6 0 

Àmbit Salut 1 1 0 

Àmbit Migracions i Interculturalitat 2 2 0 

Àmbit Infància i Família 5 4 1 

Àmbit Emergències i Catàstrofes 5 5 0 

ÀMBIT DE CONSULTES  
Laboral 20 

Exercici professional 19 

Qüestions personals 22 

TOTAL 61 
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Àmbit Prestacions econòmiques 0 0 0 

Àmbit Cooperació i Solidaritat amb el 3er Món 1 1 0 

Confidencialitat i secret professional 0 0 0 
Dilema ètic 1 1 0 
Formació 5 5 0 

Altres 9 9 0 

Total consultes 173 164 9 

Col·legiats/des 130   

No col·legiats/des 18   

Ciutadania 3   

Entitats 14   

Col·legi TS 9   

Denúncies Núm. Tancades Pendents 
A professionals no col·legiats 0 0 0 

A professionals col·legiats 2 2 0 

Total consultes 2 2 0 

Ciutadania 2   
  

Total queixes, consultes i denúncies  183 174 9 
Col·legiats/des 135   
No col·legiats/des 19   
Ciutanadia 7   
Col·legis TS 9   
Entitats 14   

 

6.14.8. Assegurances 
El Col·legi té contractada una assegurança de responsabilitat civil per a totes les col·legiades i col·legiats, 
renovable anualment. La pòlissa està contractada mitjançant Medicorasse, corredoria d’assegurances del 
Col·legi de Metges, fruit del conveni de col·laboració entre els dos col·legis professionals. L’Assegurança està 
inclosa en la quota col·legial. 
 

6.14.9. Adreça de correu electrònic 
Atenent a la creixent sol·licitud per part de la col·legiatura, des del desembre de 2015 oferim a totes les 
col·legiades i col·legiats la possibilitat de tenir un correu personal gratuït amb domini @coltscat.cat, amb una 
capacitat de 5 GB. 
 

Des del Col·legi creiem que és important que totes les col·legiades i col·legiats disposin d’un compte personal de 
correu electrònic amb un domini que transmeti professionalitat cara els seus contactes personals i 
professionals. 
 

Fins el 31 de desembre de 2016 són un total 308 les persones col·legiades que utilitzen el domini @coltscat.cat. 
Enguany, són 160 són les persones col·legiades que han demanat utilitzar-lo. 
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7- MEMÒRIA ECONÒMICA 
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SEGUIM TREBALLANT,  

SEGUIM ENDAVANT! 


