
Dades generals
Data: 20 de març de 2020
Lloc: Aula Magna del campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35. Tarragona
Horari: de 8:30 a 14:30

Destinataris
Professionals de la intervenció social
Professorat universitari
Estudiants del  grau de Treball  Social,  del  grau d’Educació Social  i  d’altres graus i
postgraus de la URV 

Direcció acadèmica
Sra.  Maria  Victòria  Forns  i  Fernández,  responsable  de  l’ensenyament  de  Treball
Social. URV
Dra. Claudia Maria Anleu Hernández, professora associada de Treball Social. URV
Sra. Emma Pérez Pla, vicedegana del Col·legi Oficial de Treball Social. Delegació de
Tarragona

Coordinació acadèmica
Sra. Sandra Gimeno Vila, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Treball Social,
Delegació de Tarragona
Sra. Mireia Bonet López, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Treball Social.
Delegació de Tarragona
Sr.  Simon Sas Cruz,  membre de la Junta de Govern del  Col·legi  de Treball  Social.
Delegació de Tarragona
Dra. Eva Zafra Aparici, professora agregada de Treball Social. URV
Dra. Cristina Garcia Moreno, professora agregada de Treball Social. URV
Dra. Ramona Torrens i Bonet, professora col·laboradora de Treball Social. URV

Es lliurarà un certificat d’assistència signat per la Facultat de Ciències Jurídiques i
el Col·legi de Treball Social

Per assistir-hi, cal que formalitzeu la inscripció gratuïta fent clic aquí.
El període d’inscripcions estarà obert fins al dia 18 de març de 2020
Capacitat limitada: 300 persones

Informació
Col·legi Oficial de Treball Social de la Delegació de Tarragona
C/ Barcelona, 9, baixos 1r, 43001 Tarragona
Tel: 977 229 369                  tarragona@tscat.cat         www.tscat.cat

                     

DIA MUNDIAL DEL TREBALL SOCIAL

L’accés a l’habitatge: la lluita per un dret

     

20 de març de 2020

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1DTLmy_uUqA0jO83U_rl0qmk_exUL-b2Io9kUvdj5M-0/edit?usp=drive_open
http://www.tscat.cat/
mailto:tarragona@tscat.cat


La  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  de  la  URV,  el  Departament  d’Antropologia,
Filosofia i Treball Social de la URV i el Col·legi Oficial de Treball Social de Tarragona
organitzen la jornada sobre el  Dia Mundial  del  Treball  Social, que tindrà lloc  el
divendres 20 de març de 2020.

L’objectiu del Dia Mundial del Treball Social és contribuir a visualitzar la tasca de les
professionals d’aquest sector, ja que coneixen la realitat social, promouen el canvi,
tenen experiència en la intervenció social,  defensen la justícia i  l’equitat  social,  i
garanteixen els drets socials.

La jornada d’enguany la centrem en l’exercici del dret a l’habitatge: partirem de la
tesi que els drets humans, més concretament els drets socials, són l’enquadrament
de referència de la pràctica de les treballadores socials. Atribuïm als drets socials un
caràcter  de  prestació  exigible.  Atenent  al  caràcter  de  servei  públic  que  les
administracions han d’assegurar,  l’accés  a  l’habitatge ha esdevingut un nou dret
social difícil d’assolir per a tota la població, exigible per la ciutadania segons allò
establert  per  l’ordre  internacional,  constitucional  i  estatutari.  És  des  d’aquest
posicionament i d’acord amb els objectius del desenvolupament sostenible de les
Nacions Unides que volem abordar l’anàlisi de l’accés a l’habitatge no només des de
la necessitat, des de l’exclusió social i residencial sinó des de la perspectiva de dret
fonamental: el dret a un habitatge digne. Si és cert que vivim en un estat social,
democràtic i de dret que propugna els valors de la llibertat, la justícia, la igualtat i el
pluralisme polític,  caldrà  replantejar-nos les  polítiques  públiques  no  com aquells
instruments que donen resposta a les necessitats dels ciutadans sinó com aquells
que han de garantir l’exercici dels drets. 

L’exclusió residencial no és una situació nova que la nostra professió ha d’afrontar,
però sí que podem afirmar que, en els anys de crisi més dura, ha ocupat i preocupat
de manera especial el treball social cercant fórmules per contribuir a assegurar un
habitatge digne i segur a la ciutadania. 

En  aquest  context  d’exclusió  de l’habitatge  conseqüència  de  factors  estructurals
com l’especulació  urbanística,  la  precarietat  laboral  i  les  polítiques  de  protecció
social  deficitàries,  enguany  volem  reflexionar-hi  amb  motiu del Dia  Mundial  del
Treball Social.

Programa

8:30     Recepció d’assistents

9:00      Inauguració
 Dr. Antoni Pigrau Solé, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques. URV
 Sra.  Emma  Pérez  Pla,  vicedegana  del  Col·legi  Oficial  de  Treball  Social.

Delegació de Tarragona
 Sra.  Maria Victòria Forns i  Fernández,  responsable de l’ensenyament de

Treball Social. URV

9:30   Conferència  inaugural:  “L’exclusió  residencial:  una  assignatura  pendent  
a Espanya”

Dr. Manuel Hernández Pedreño, professor titular de Sociologia. Universitat
de Múrcia
Presenta: Sra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora de
Treball Social. URV

10:30    Pausa cafè 

11:00   Taula rodona: “Reflexions sobre el dret a un habitatge digne”
 Sr.  Joan  Batlle  Bastardas,  director  de  programes  socials  d’habitatge  de

l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Generalitat de Catalunya
 Sr. Josep Miquel Beltran Mauri, gerent i director de l’Institut Municipal de

Serveis Socials. Ajuntament de Tarragona
 Sra. Beatriz Fernàndez Gensana, responsable de l’equip jurídic i membre de

l’equip directiu de la Fundació Arrels
 Sra. Lucía Delgado Ramisa, portaveu de la PAH de Barcelona

Modera:  Sra.  Mireia  Bonet  López,  membre  de  la  Junta  de  Govern  del
Col·legi de Treball Social. Delegació de Tarragona

12:45     Conferència de cloenda: “El treball social davant l’exclusió residencial”
Dr. Albert Sales Campos, professor associat de la Universitat Pompeu Fabra 
i investigador a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Presenta: Dra. Claudia Maria Anleu Hernández, professora associada de 
Treball Social. URV

13:45      Lliurament. Premi STS Serveis al millor treball del fi de grau. Curs 2018-19

14:00     Cloenda de la jornada


