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PRESENTACIÓ 
PRESENTACIÓ DE LA DEGANA

Em complau presentar-vos la Memòria d’Activitats del Col·legi, en la qual repassarem l’activitat 
d’aquest any que, sense dubte, ha estat marcat per la situació provocada per la pandèmia i 
totes les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques que està generant des del mes març. 

Evidentment, la covid-19 ha condicionat l’activitat habitual del Col·legi, i així ho veureu reflectit 
en aquesta Memòria. Per aquest motiu, m’agradaria començar aquest escrit agraint a l’equip 
humà del Col·legi, tant el de la Seu Central com el de les Delegacions, l’esforç, adaptació i 
bona feina per tal de mantenir en marxa els serveis i l’atenció col·legial, malgrat el període de 
confinament i les diferents restriccions sanitàries posteriors. Hem fet tot el possible per estar al 
vostre costat en un moment en el qual les treballadores i treballadors socials, com a professió 
essencial, heu estat en primera línia de l’atenció a la ciutadania. 

Una part molt important dels nostres esforços durant aquest any han anat, precisament, 
encaminats a donar visibilitat i posar en valor la tasca del treball social. Això s’ha traduït en 
un increment dels posicionaments públics realitzats; en una major presència en els mitjans de 
comunicació, fent més notes de premsa i cercant de forma activa espais on fer sentir la nostra 
veu; i en una major activitat a les nostres xarxes socials. 

Igualment, tot i les circumstàncies, hem seguit 
amb l’activitat institucional i participant en 
espais de defensa dels drets socials, com la 
Mesa unitària en defensa del sector social 
i d’atenció a les persones de Catalunya, la 
Plataforma en Defensa del dret a l’atenció 
de les persones amb dependència, 
l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, 
Consell d’Habitatge Social de Barcelona, 
entre d’altres plataformes. 

Malgrat les dificultats d’aquest any, hem 
tornat a batre el rècord d’altes col·legials, 
amb un total de 601, i hem arribat a les 
6.000 col·legiades. És una fita que valorem 
moltíssim ja que tenim molt clar que la nostra força sou totes i tots vosaltres i, quantes més 
siguem, més empenta tindrem per defensar i promoure la professió.  

Així mateix, s’han seguit prestant, amb molt bons resultats, serveis com el d’Orientació i Borsa 
de Treball, que segueix creixent tant en ofertes publicades com en col·legiades i entitats 
inscrites a la plataforma, i el de Consultoria professional i jurídica, que ha atès més consultes 
que l’any passat. També la Formació, que s’ha adaptat en un temps rècord per oferir formació 
online i en format híbrid, equipant l’aula de la Seu Central amb la tecnologia necessària per 
fer-ho, actuació que també durem a terme durant el 2021 a les Delegacions. El mateix amb els 
actes del Col·legi, que s’han continuat fent a través de webinars que heu pogut seguir al nostre 
Youtube. 

D’altra banda, tot i les dificultats per trobar-se presencialment i les càrregues de feina 
personals, vull felicitar per l’activitat mantinguda durant aquest any a les Delegacions, al 
Consell de Deontologia, les Comissions, els Grups de Treball, l’equip de la RTS, l’Assessoria 
de Publicacions no Periòdiques, el Seminari Permanent d’Història i l’Equip 65. En aquestes 
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pàgines veureu reflectit l’esforç i compromís de 
totes elles per seguir actives i fent feina. Fins i 
tot, aquest 2020 s’ha creat una nova Comissió, 
la de Salut Mental, i un nou Grup de Treball, el de 
Treball Social de l’àmbit educatiu. 

Especial menció mereix, l’Equip d’Emergències 
del Col·legi que durant l’estat d’alarma va ser 
activat en 3 ocasions per diferents institucions 
per prestar atenció psicosocial a la ciutadania, 
així com a pacients de covid-19 i les seves 
famílies. La seva resposta va ser impecable, 
posant de relleu el paper imprescindible que té 
el treball social en el context d’una emergència. 

També, voldria destacar a les supervisores del Col·legi que, a través del conveni signat amb 
l’EASC (Associació Europea de Supervisió i Coaching), van oferir un servei de suport i 
acompanyament a professionals en primera línea d’atenció. 

Encarem aquest 2021 amb ganes i força. Malgrat l’any viscut, no hem de defallir. Per això, tenim 
per endavant un any amb projectes que ens il·lusionen i que ens permetran seguir millorant 
com a Col·legi però també seguir defensant i posicionant la professió. El més significatiu serà 
la celebració de les eleccions a la Junta del Col·legi, però en tindrem d’altres, com concretar el 
nou espai on ubicarem la seu col·legial de Barcelona, la posada en marxa de la plataforma de 
formació online, la implementació del pla de comunicació i de la ISO 9001 (sistema de gestió 
de la qualitat reconegut per tots els sectors d’activitat), la definició d’un sistema d’acreditació 
de perfils professionals del treball social, entre d’altres.

Us convido a llegir aquesta Memòria on trobareu el resultat de l’esforç de totes les persones 
implicades en el Col·legi. Seguim treballant per fer cada cop més gran el treball social.

Conchita Peña
Degana del Col·legi 
de Treball Social 
de Catalunya.
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6.359 col·legiades i col·legiats 

601 noves altes col·legials 

27 posicionaments

15 Comissions

7 Grups de Treball 

14 actes celebrats, entre presencials i online 

5 Delegacions Territorials (Girona, Lleida, Manresa, Tarragona i Terres de l’Ebre)

66 cursos programats, 31 realitzats 

608 alumnes participants 

1.725 ofertes treball, tallers i orientació laboral

18 tallers de recerca de feina

263 col·legiades han rebut orientació laboral

354 peticions a la Consultoria professional i jurídica

125 aparicions a mitjans de comunicació  

10.198 seguidores a xarxes socials (Facebook, Twitter i Youtube)

El 2020 en Xifres
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EL COL·LEGI
L’ORGANITZACIÓ

Qui som  

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 
professional que té com a missions principals ordenar l’exercici de la professió, representar-la 
i defensar-la, vetllar perquè l’activitat professional respongui als interessos i a les necessitats 
de la societat i al compliment de les funcions generals del treball social. A més, ha de garantir 
el compliment de la bona pràctica i les obligacions deontològiques i promoure i posicionar 
socialment la professió.

Com ens organitzem

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 tota la col·legiatura. Amb motiu de 
la pandèmia provocada per la covid-19, l’Assemblea General Ordinària prevista per al 19 de 
març es va posposar. Tot i que es va reprogramar per al 22 de juliol, les restriccions sanitàries 
del moment no van permetre fer-la presencialment. Finalment, es va optar per fer les dues 
assemblees ordinàries anuals, més una d’extraordinària, en una única sessió en modalitat 
online celebrada el 25 de novembre. 

            MÉS INFORMACIÓ

https://www.tscat.cat/informacio/el-collegi/organs-govern
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La Junta de Govern és l’òrgan rector al qual correspon la direcció, administració i representació 
del Col·legi. Els seus membres estan escollits pel procediment electoral establert legalment. La 
Junta, a 31 de desembre, està integrada per: 

Junta de Govern electa
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Junta de Govern ampliada
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Durant el 2020, s’han produït els següents canvis:
 
 Al gener es constitueix la Comissió de Salut Mental, amb l’Àdam Benages com a referent.

 La Tònia Albert pren el relleu a Janina Pinyol com a coreferent de la Comissió d’Habitatge.

 La Fina Viturtia substitueix Francina Planas com a coreferent de la Comissió de Treball  
 Social Comunitari.

 La Lucia Guerrero deixa de ser referent de la Comissió de Migracions i Interculturalitat,  
 donant pas a Clàudia Erill i Júlia Amich.

 L’Olga Zamora passa a ser referent de la Comissió de Mediació en substitució de Roser  
 Caba.

Al llarg de l’any, s’han realitzat 36 reunions de Junta Permanent, mentre que la Junta de Govern 
ampliada s’ha reunit 10 vegades.

L’equip humà del Col·legi 

Un total de 15 persones repartides entre la Seu Central i les cinc delegacions territorials (Girona, 
Lleida, Manresa, Tarragona i Terres de l’Ebre) conformen l’equip del Col·legi. 

Fila superior (d’esquerra a dreta): Montse Grau (Gerent),  Roser Padullés (Lleida), Àngela Codinachs (Administrativa 
tardes),  Anna Pablos (Relacions Institucionals), Meritxell Mestres (Tarragona), Gloria Garcia (Terres de l’Ebre) i Núria 
Ruiz (Administrativa). 

Fila inferior (d’esquerra a dreta): Anna Olivé (Comptabilitat), Anna Masvidal (Orientació Laboral i Borsa de 
Treball), Inma Romero (Cap d’Oficina), Montse Diego (Comunicació), Laura Pamplona (Girona) i Gemma Molina 
(Col·legiacions i Formació). 

A la foto falta l’Assun Trujillo (Manresa) i l’Òscar Moratonas (Serveis Generals. Nova incorporació del 2020). 

Foto: desembre de 2019
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LA COL·LEGIATURA
Hem tancat el 2020 amb un total de 6.359 col·legiades i col·legiats, cosa que representa un 
increment del 7,5% de la col·legiatura respecte el 2019. El col·lectiu és majoritàriament femení, 
amb un 92% de dones i un 8% d’homes. 

La col·legiatura està distribuïda de la següent manera arreu del territori. 

Evolució col·legiatura (2016-2020)

Al mes de març, el Col·legi ha tornat a reactivar la campanya informativa, iniciada a l’abril de 2019, 

adreçada a institucions, ajuntaments, consells comarcals, diputacions i entitats de Catalunya, en 

la qual es recorda l’obligatorietat de la col·legiació per part de les treballadores i treballadors 

socials. La campanya s’ha reforçat un cop més a través de la web i les xarxes socials del Col·legi. 

Nombre total 
de col·legiades

4.277 581 551 440 366 144
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S’incrementen les altes 

Durant el 2020 s’han donat 601 altes, un 2,7% més en relació al 2019. 

Evolució de les altes col·legials (2016-2020)

Les baixes es mantenen estables

Seguint la tendència dels darrers anys, el nombre de baixes col·legials continua en descens, tot 
i que aquest 2020 s’han mantingut pràcticament igual que l’any anterior. En total, s’han donat 
de baixa 145 persones.  

Evolució de les baixes col·legials (2016-2020)

Els principals motius de baixa són no exercir la professió, trasllat a un altre Col·legi, jubilació 
(tot i que en aquests casos es dona l’opció de mantenir la vinculació sense pagar la quota) i 
defunció. 
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Terres de l’Ebre
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Les precol·legiacions

Al llarg de 2020, s’han precol·legiat un total de 40 persones. Una xifra que representa un 
descens del 63% en relació al 2019. 

La situació provocada per la covid-19 ha pogut influir en aquesta disminució, ja que no s’han 
dut a terme les habituals xerrades de presentació del Col·legi i dels seus serveis a l’alumnat 
del Grau de Treball Social de les diferents universitats catalanes. Únicament se n’han fet dues, 
una a l’abril per a l’alumnat de 4t del Grau de Treball Social de la Universitat de Girona i, l’altra 
al setembre per als alumnes de 1r de Grau en Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona. 

Aquestes xerrades servien també per donar a conèixer la figura de la precol·legiació, creada a 
mitjans 2015, i que ofereix la possibilitat als estudiants que hagin aprovat la meitat dels crèdits 
dels estudis de Grau de gaudir d’una part dels serveis del Col·legi de forma gratuïta.
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LA VEU DEL COL·LEGI
Un any més, el Col·legi ha fet sentir la veu de les treballadores i treballadors socials en diferents 
espais que estan relacionats amb la professió. Mantenint aquest objectiu estratègic, i malgrat 
les dificultats provocades per la pandèmia, durant tot l’any s’han fet reunions i contactes 
amb institucions i entitats de diversos àmbits, s’han fet i s’ha donat suport a posicionaments 
relacionats amb temàtiques socials i hem tingut representació en diferents organismes 
institucionals. 

+ de 30 reunions institucionals

27 posicionaments

56 convenis de col·laboració 

140 organismes on tenim representació

Reunions institucionals

De les més de 30 reunions institucionals realitzades a llarg de l’any en destaquem: 

 Com a membres de la 
Mesa unitària en defensa del 
sector social i d’atenció a les 
persones de Catalunya ens 
hem reunit tres vegades amb 
el president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra; el 
vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia, Pere 
Aragonès; i el conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir el Homrani.

Participem a la Comissió de Treball, Afers Socials i Família del Parlament de Catalunya per 
aportar la nostra opinió en relació a la proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil.

Assistim a la presentació dels resultats del procés participatiu “Visió 2030: La contribució 
catalana al desenvolupament global”, impulsat per la Generalitat de Catalunya i en el qual 
hem participat de forma activa.

 Com a membres de la Plataforma en Defensa del dret a l’atenció de les persones amb 
dependència, assistim a la reunió amb el secretari d’Afers Socials de la Generalitat, 
Francesc Iglesies; la directora general de la Direcció General d’Autonomia Personal i 
Discapacitat,  Aina Plaza; i la seva subdirectora, Mònica Ribas.
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 Participem a la Primera Cimera contra 
la Corrupció, organitzada per l’Observatori 
Ciutadà contra la Corrupció, del qual el 
Col·legi en som membres.

 Participem a l’acte oficial de presentació 
del Decàleg pel Dret a l’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona. El Col·legi, 
com a membres del Consell d’Habitatge 
Social de Barcelona i a través de la nostra 
Comissió d’Habitatge, hem estat part activa 
en l’elaboració d’aquest Decàleg.

Posicionaments

Durant el 2020, el Col·legi hem fet diferents comunicats i posicionaments propis per tal de 
fer sentir la nostra opinió sobre temes d’interès social. També ens hem adherit a manifestos 
d’altres entitats. En total, se n’han fet 27.

Ens sumem al manifest del Grup de Treball sobre la Discapacitat de l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de les 
Malalties Minoritàries.
 
Ens adherim al manifest de la FEDAIA per denunciar la situació límit que viuen les entitats 
i les professionals de l’atenció a la infància en situació de vulnerabilitat.

Donem suport al comunicat de Lafede davant la suspensió del dret a l’asil per part de 
Grècia i la violència policial a les fronteres.

Manifestem la nostra posició al servei de la població general, i especialment de la més 
vulnerable, davant l’emergència social i sanitària del coronavirus.  

Ens adherim al manifest impulsat per la Fundació Pro Vellesa Autònoma (Provea) per 
denunciar la situació de discriminació i abandonament que estan patint especialment les 
persones grans. 

Ratifiquem que el col·lectiu de treballadores i treballadors socials estem disponibles i 
accessibles per treballar en primera línia de la gestió de l’emergència sanitària i social.

Promovem el manifest “Sortir de la crisi amb noves perspectives de futur”, juntament amb 
una vintena d’entitats.  
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Com a membres del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, ens adherim al comunicat 
on es demana autoritzacions de residència i treball per a les persones immigrades per fer 
front a la crisi de la covid-19. 

Donem suport a la campanya “Cap persona sense padró! Nadie sin padrón!” del Consell 
Municipal d’Immigració de Barcelona, juntament amb d’altres entitats. 

Ens sumem al manifest ciutadà pel dret a viure a la pròpia llar en un entorn vital acollidor, 
inclusiu i accessible impulsat per la plataforma ciutadana “Volem llars per viure”.

Elaborem el manifest “Professionals de l’àmbit social reclamem una resposta efectiva 
a les administracions públiques”, juntament els col·legis de Treball Social, Psicòlegs, 
Educadores i Educadors Socials i Pedagogs.

Donem suport al manifest del Col·legi de Psicologia de Catalunya on denuncia la regulació 
insuficient davant la llibertat de l’agressor que va apunyalar a una psicòloga al 2018 a Salt.  

Fem un comunicat per valorar l’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital per part del Govern 
Central. 

Elaborem un posicionament en relació a la paga extraordinària del Govern a les i els 
professionals del sistema públic de salut i de residències que han estat en primer línia 
d’atenció a la pandèmia.

Ens adherim a la declaració impulsada per la Taula de Ciutadania i Immigració a favor de 
la regularització de les persones que viuen a Catalunya.

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, denunciem la greu situació 
que estant patint aquestes persones a causa de l’actual llei d’estrangeria i d’un sistema 
d’atenció col·lapsat i rígid.

Adrecem una carta institucional a la Generalitat amb tot un seguit de propostes urgents 
de millora per tal d’encarar amb garanties reals les conseqüències socials de la crisi 
provocada per la covid-19. 

Donem suport al manifest “Legislar per garantir lloguers assequibles. Manifest de suport 
a la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge”. 

Fem un posicionament insistint en la necessitat d’incorporar la mirada social en la gestió 
de la covid-19.

Mostrem la nostra indignació i rebuig davant de qualsevol desnonament que s’efectua al 
nostre país sense disposar d’alternativa digna per a les persones i famílies en situació de 
vulnerabilitat. 

Comunicat davant del nou ajornament de les proves d’oposicions per a l’ICS.

Ens sumem al manifest “Un nou contracte social per combatre les desigualtats, ja”, 
impulsat per la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global.

Fem un manifest perquè els infants siguin considerats com a veritables ciutadans i 
gaudeixin dels seus espais de lleure i socialització.

Fem el posicionament “Un 25-N en pandèmia” en relació a les violències masclistes. 
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Ens adherim al manifest conjunt del Dia Mundial de la Sida.

Fem un comunicat per adherir-nos a les reivindicacions del Moviment per l’Habitatge en 
relació als desnonaments. 

Amb  motiu del Dia Universal del Migrant, manifestem que la crisi sanitària, econòmica i 
social provocada per la covid-19 ha fet encara més evident que ser una persona migrada 
al nostre país és factor de discriminació i exclusió social.

    Consulta tots els posicionaments del Col·legi

Convenis

Aquest 2020, hem signat quatre nous convenis. Un amb el Consorci Sanitari de Barcelona per 
col·laborar en l’atenció psicosocial en situacions d’emergència d’alt impacte emocional. 

Un altre, amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que adapta la nostra 
participació en l’atenció social en les grans emergències de llarga durada i grans efectes i que 
substitueix el conveni signat el 2012. 

El tercer amb l’EASC (Associació Europea de Supervisió i Coaching) per oferir un servei, entre 
abril i juny de suport i acompanyament a professionals actius que atenen en primera línia a 
persones afectades per la covid-19. 

I el quart amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per impulsar la mediació Plataforma 
Mediem, per tal que les i els integrants de les Comissions d’Habitatge i de Mediació puguin 

accedir als continguts i recursos d’aquesta plataforma. 

https://www.tscat.cat/informacio/el-collegi/qui-som?qt-qui_som=4#qt-qui_som
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Participació en la Intercol·legial 

Des de 2011, el Col·legi forma part d’aquesta associació i exerceix la presidència de la Sectorial 
d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats, on s’integren 10 col·legis professionals.  Durant 
el 2020, la Sectorial s’ha reunit 7 vegades i ha organitzat, al desembre, l’acte “Desigualtats in 
crescendo i rescat social”.

Així mateix, el nostre Col·legi, a través de Núria Carrera, també presideix la Comissió de Dones 
i d’Igualtat. Integrada per 34 Col·legis, la Comissió té per objectiu donar visibilitat al paper 
de les dones professionals, formular estratègies comunes per a la promoció de les dones, 
promoure activitats i fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències. 

La Comissió s’ha reunit 6 vegades durant l’any i han dut a terme els següents actes:

El Col·legi davant la covid-19 

Aquest 2020 ha estat marcat irremediablement per la covid-19 i les seves conseqüències. 
Des de la declaració de l’estat d’alarma el 14 de març, el Col·legi hem estat treballant per 
impulsar accions en diferents direccions: visibilitzar la tasca del treball social en l’emergència, 
donar suport psicològic a les col·legiades i col·legiats i elaborar documentació d’interès per al 
col·lectiu.  

Cal destacar també les tres activacions de l’Equip d’Emergències del Col·legi entre els mesos 
de març i maig per donar suport en l’atenció psicosocial de la ciutadania. 

Finalment, posar en valor també que malgrat el tancament de les oficines, el Col·legi ha seguit 
al costat de la col·legiatura via telefònica i per correu electrònic i ha adaptat processos i circuit 
per tal de continuar oferint els serveis i les gestions habituals de forma telemàtica.

“Quin camí ens queda per recórrer”. Acte celebrat el 4 de març, amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona. En el marc del preCongrés de les Professions que s’havia de 
celebrar a la tardor i que es va anul·lar per les restriccions sanitàries s’han realitzat els 
següents actes: 

“Patis amb la infància: Somiem espais en lloc de construïm murs”. Acte liderat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Barcelona i que es va celebrar el 7 de juliol.  

“Repercussions personals i socials a les dones per la crisi de la covid-19”. Acte celebrat el 
6 d’octubre i liderat pel nostre Col·legi. 

“Professions visibles i professions invisibles enfront la lluita contra la pandèmia”, celebrat 
el 25 de novembre. 

“Cuidem el món i les persones en temps de covid-19”, que es va dur a terme el 17 de 
desembre.

Veure noticia

Veure vídeo

http://www.arquitectes.cat/ca/arquitectura/actes/el-pati-que-la-infancia-necessita
https://www.youtube.com/watch?v=YnoVi0RwShY
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Activacions de l’Equip d’Emergències 

Primera activació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per 
col·laborar en el dispositiu de gestió telefònica per ajudar a resoldre dubtes i incidències 
que puguin sorgir a qualsevol territori i per qualsevol servei d’atenció a les persones. 

Segona activació per part de la Direcció General de Protecció Civil per fer atenció 
psicosocial a les persones que truquen al 112 i presenten una situació d’elevat impacte 
emocional.

Tercera activació per part del Consorci Sanitari de Barcelona per col·laborar en el projecte 
‘Hotel Salut’ prestant acompanyament psicosocial a pacients amb coronavirus que 
presenten símptomes lleus i que necessiten aïllament o no poden rebre atenció a casa seva.

Serveis de suport psicològic 

Com a patrons de la Fundació Galatea, oferim a les treballadores socials un nou servei 
telemàtic de suport psicològic que ha posat en marxa la Fundació per als professionals en 
situació de patiment emocional per la crisi de la covid-19. 

El Col·legi i l’EASC (Associació Europea de Supervisió i Coaching) posem en marxa un 
servei de suport i acompanyament a professionals actius en primera línia. En total es fan 69 
atencions fins el 21 de juny. 

El Col·legi, en col·laboració amb la Fundació Galatea, realitzem sessions telemàtiques 
gratuïtes per reflexionar sobre les noves necessitats d’actuació i de feina que ha generat en 
les professionals del treball social la pandèmia.

Visibilitzem la tasca del treball social

Comunicat on manifestem la nostra posició al servei de la població general, i especialment, 
de la més vulnerable

Fem un posicionament per ratificar la disponibilitat i accessibilitat del col·lectiu davant 
l’emergència. 
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Documents d’interès per al col·lectiu

Elaboració d’un document de recomanacions generals per a les treballadores socials que 
fan atenció a la ciutadania.

Documents de suport a la gestió de la pandèmia elaborats per l’Equip d’Emergències del 
Col·legi. 

Creació d’un espai específic a la web amb enllaços i informació professional i general sobre 
la covid-19. 

Document elaborat l’assessoria jurídica del Col·legi per ajudar a la interpretació de l’ordre 
publicada pel Govern Central de Mesures Excepcionals en matèria de Recursos Humans en 
l’àmbit dels Serveis Socials com a conseqüència de la covid-19.

Col·laborem amb un document de recomanacions i orientacions generals i específiques 
en l’estat d’alarma per donar un cop de mà a les famílies que tenen fills i filles en règim 
de custòdia compartida o amb règim de visites establert, impulsat per L’EATAF del 
Departament de Justícia. 

Participem en l’elaboració d’un document de Recomanacions pràctiques per a la presa de 
decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial en el context de la crisi de covid-19, que 
han dut a terme les càtedres de Cures Pal.liatives i Bioética de de la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). 

Impulsem juntament el COPC, el COPEC, el CEESC i l’EATAF la guia “FAQS: respostes a 
preguntes freqüents que es poden fer els nens i nenes durant l’estat d’alarma per covid-19”. 

Enviem una nota de premsa per alertar del col·lapse de les UCI’s socials

Juntament amb els Col·legis de Psicòlegs, Educadores i Educadors Socials i Pedagogs 
elaborem el manifest conjunt: “Professionals de l’àmbit social reclamem una resposta 
efectiva a les administracions públiques”

La degana Conchita Peña; el secretari, Juanma Rivera; la tresorera, Mercè Civit; i la 
representant de l’Equip 65, Roser Ponsati fan vídeos que publicitem per xarxes socials per 
animar i agrair l’esforç al col·lectiu. 

Impulsem una campanya a xarxes socials on animem a les treballadores socials a enviar-nos 
fotos i vídeos en primera línia per donar visibilitat a la tasca del col·lectiu. Des de les xarxes 
socials del Col·legi difonem aquests materials. 

Ens sumem a la campanya del Consejo General del Trabajo Social per reconèixer la tasca 
que estan fent les treballadores i treballadors socials davant de la covid-19.

Veure vídeo

Veure notícia

Veure document

Veure web

Veure vídeo

Veure notícia

https://www.youtube.com/user/Cotsc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlSaSteWQXFbAR_JIrgbhsa7_hA0hrPUV
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/visibilitzem-la-tasca-del-treball-social-en-la-situacio-demergencia-provocada-la
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/procediments-i-recomanacions-de-lequip-demergencies-del-collegi-en-relacio-al
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/recursos-les-professionals-del-treball-social-i-la-gestio-de-la-covid19
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/participem-en-una-guia-de-preguntes-frequents-sobre-la-covid-19-adrecada-infants
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COMISSIONS
El Col·legi compta amb un total de 15 comissions actives. Aquest 2020 s’ha incorporat la 
Comissió de Salut Mental, que fins ara, funcionava com a grup de treball. 

La situació creada per la covid-19 ha condicionat en molts casos l’activitat habitual de les 
comissions que, malgrat tot, han fet tot el possible per mantenir-se actives.

Referents: Lluïsa 
Moncunill i Encarna 
Torres

Membres: 11

Qui som:
La Comissió treballa 
en la defensa dels 
drets de les persones i 
dels i les professionals 
del treball social 
d’aquest àmbit, 
contribuint en la 
sostenibilitat del 
model i en la millora 
del sistema, garantint 
la protecció dels més 
vulnerables.

Hem participat:

• Al projecte SOCATEL. Projecte Europeu liderat a Espanya 
per la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per crear una plataforma de serveis per millorar la vida 
de les persones que es troben en situació de dependència. 

• Participació a la Jornada de Comissions del Col·legi.

Hem tingut representació: 

• A la Plataforma de defensa dels Drets de les persones amb 
Dependència.

• Al Grup d’Envelliment del Consell Municipal de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Barcelona.

Funcionament intern: 

Hem atès 6 consultes de professionals. 

Ens hem adherit: 

• Al Comunicat del Consell Municipal d’Immigració de 
l’Ajuntament de Barcelona davant la pandèmia.

• Al Manifest “Sortir de la crisi amb noves perspectives de 
futur”.

• A les Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions 
en Residències.

Mitjans de comunicació: 

• Atenció a “Neutral” sobre el Dol en residències en temps de 
pandèmia. 

• Article al Social.cat sobre la soledat no volguda en temps de 
pandèmia. 

Comissió Dependència Accions
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Referent: Rosa Garriga

Membres: 26

Qui som:
Els nostres objectius 
són estimular la 
supervisió i generar 
espais de pensament 
i reflexió, així com 
difondre la supervisió 
individual, grupal i 
per àmbits, obrint 
noves vies i xarxes de 
supervisió.

Treball entre Comissions: 

• Realització del Seminari d’ètica i supervisió, amb la 
participació del Consell de Deontologia del Col·legi.

• Proposta de treball amb les altres comissions per conèixer i 
saber les necessitats dels diferents àmbits d’intervenció.

Serveis:
 
Creació i posada en marxa de l’espai de suport  i 
acompanyament als i les professionals per la covid-19, 
conjuntament amb l’EASC. 

Tallers i webinars: 

• Preparació del taller de supervisió i ètica per presentar-lo al 
Congrés Europeu que farà l’EASC al 2021. 

• Proposta de realització d’un webinar conjuntament amb la 
Comissió de Treball Social Comunitari.

Articles: 

Presentació de l’article “Sensibilització a la Supervisió en el 
Treball Social”, que es publicarà el 2021

Comissió Supervisió Accions
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Referent: Matí 
González

Membres: 7

Qui som: 
Fer visible el rol del 
treballador social en 
l’àmbit d’infància i 
família. Contribuir a les 
situacions que afecten 
el col·lectiu d’infants 
i joves, especialment 
els més vulnerables, 
donant elements 
per generar opinió i 
per millorar la seva 
situació. Oferir a als 
i les professionals 
espais d’intercanvi 
d’experiències

Hem estat presents a: 

• Taula per la Infància i l’Adolescència (Junta)

• Observatori dels Drets de la Infància

• Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de  Barcelona. 

• Taula Nacional de Joves Migrants 

• Projecte Intersocial II i III

• Grup de treball sobre l’àmbit professional del Sistema de 
Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)

• Projecte Intercol.legial Cicle d’Infància 

Hem col·laborat:  

• Amb el projecte intercol.legial sobre Recomanancions i 
orientacions a les famílies sobre criteris de risc a considerar 
entorn al compliment dels règims de comunicació i estança dels 
fills i filles en l’estat d’alarma 

• Amb projecte intercol.legial sobre Recomanacions i recursos 
per afrontar la crisi de la Covid-19: nenes, nens i adolescents en 
confinament.

Articles: 

RTS 218. “Deu anys d’aprovació de la Llei 14/2010, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència. I ara què? 
Implicacions professionals per als treballadors/es socials i 
perspectives de futur” de Torralba, J.M. 

Manifest: 

Elaboració del manifest per commemorar el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants

Webinar: 

Realització del webinar “La participació dels Infants i els 
adolescents en la presa de decisions”

Relacions institucionals:

• Presentació en la Comissió Parlamentària que tramitava la 
proposició de Llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil

• Presentació d’esmenes a l’Anteproyecto de Ley Organica de 
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la 
violencia.

• Consideracions al voltat del document del CGTS sobre “El 
supuesto síndrome de alienación parental”.

Reunions:

Amb el grup motor del Grup de Treball social en l’àmbit 
educatiu. 

Comissió Infància i Famílies Accions
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Referent: Judit 
Rodríguez

Membres: 18

Qui som: 
Creada l’any 2012 
amb la voluntat de 
ser un agent actiu en 
l’atenció psicosocial 
a l’entorn de les 
emergències socials 
i/o grans catàstrofes 
a Catalunya. Tot 
i estar formada 
per 18 persones, 
coordina un equip 
d’intervenció format 
per 90 treballadors i 
treballadores socials 
que, de manera 
voluntària, estan a 
disposició d’intervenir 
en cas de ser activats. 
Actualment hi han 
dos convenis de col.
laboració vigents: 
amb Direcció General 
de Protecció Civil de 
la Generalitat, i amb el 
Consorci Sanitari de 
Barcelona.

Reunions: 

• Vuit reunions per valorar les diferents activacions per 
l’emergència sanitària de la covid-19, a banda de les reunions 
realitzades dins de la mateixa activació.

• Reunió amb la Junta per treballar l’organització del I Congrés 
de Gestió i Intervenció Psicosocial en Emergències.

Activacions: 

• Activació per part del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies davant la covid-19, amb un total de 3 treballadores 
socials activades i 24 hores de servei.

• Activació telemàtica per part de la Direcció General 
de Protecció Civil davant la covid-19, amb un total de 25 
treballadores socials activades i 2.956 hores de servei.

• Activació telemàtica per part del Consorci Sanitari de 
Barcelona davant la covid-19, amb un total de 10 treballadores 
socials activades i 2.263 hores de servei.

Documents: 

• Participació en la redacció del Pla de Protecció Civil davant 
emergències greus i col·lectives a Catalunya de la  Direcció de 
Protecció Civil de la Generalitat.

• Redacció d’un Procediment intern d’intervenció de l’Equip 
d’Emergències en cas de demanda de col.laboració per part 
dels Ajuntaments en el context de l’emergència sanitaria de la 
covid-19. 

• Redacció del capítol 25 “El trabajo social en emergencias 
y catástofes” dins de la 3a ed. Del Manual de accidentes de 
múltiples víctimas y catástrofes de la  Fundació Universitaria del 
Bages.

Webinars i jornades:

• Participació al webinar de “L’atenció en el context 
d’emergències en aquesta pandèmia”, organitzat pel Col·legi. 

• Participació per part de l’equip de Tarragona/Terres de l’Ebre 
a la reunió online de la Regió Sanitaria per treballar el “Protocol 
d’actuació al Camp de Tarragona en cas d’emergència o 
catàstrofe relacionada amb el PLASEQCAT”, organitzada per la 
Direcció de Protecció Civil de la Generalitat.

• Participació a la “Jornada virtual de portes obertes del 
Col·legi”. 

• Participació per part de l’equip de Tarragona/Terres de l’Ebre 
al Café tertulia sobre la nostra experiència a les diferents 
activacions per l’emergència sanitària. 

• Participació al webinar “El triatge en emergències”, organitzat 
pel Consejo General de Trabajo Social.

Formació i suport:

Comissió Emergències i 
Catàstrofes

Accions
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• Realització del curs “Atenció psicosocial en emergències”.

• S’ha assessorat a altres col.legis professionals de treball social 
sobre l’organització i l’intervenció d’un equip de treballadors 
socials en emergències i, més especificament, en el context de 
l’emergència sanitaria la covid-19.

Referent: Roser Caba. 
A partir d’octubre, 
Olga Zamora

Membres: 3

Qui som:
El seu objectiu és ser 
referent i motor del 
desenvolupament de 
la gestió de conflictes 
i la mediació per part 
dels treballadors/es 
socials. 
També participem 
en els processos de 
formació, reflexió 
i investigació i 
construcció del 
marc normatiu de la 
mediació, dinamitzem 
espais de trobada 
i representem el 
col·lectiu davant 
organismes vinculats a 
la mediació. 

SIM:

• Hem atès 8 SIM (Servei d’Informació Mediadora) 

• Reunió amb CCOO per presentar el servei 

• Participació i difusió del SIM en la presentació del monogràfic: 
“La separació i divorci dels pares. Un procés amb efectes  en els 
fills. Aportacions des de i per a la pràctica social.

Hem participat a:  

• Comissió de prevenció de violència ocupacional en Serveis 
Socials

• Grup de Treball Social de la Universitat de Barcelona

• A la Intercol·legial en relació al treball de COPA

• Comité Assessor per la mediació

• Habitatge Mediem

Hem col·laborat en: 

l’Organització de I.C.E. Pre-programa de Jornades de Cultura de 
Mediació. 

Webinars i jornades:

• Organitzem amb motiu del Dia Europeu de la Mediació la 
conferència “Aspectes de família i normativa vigent i pendent 
d’aprovació sobre drets de menors a tenir en compte en 
conflictes de família”

• Realització d’una sessió en les IX Jornades de Mediació de 
Tarragona

• Participació en el webinar sobre ètica organitzat pel Col·legi

Formació:

Assistència a la formació del Col.legi de Psicòlegs: Taller de 
AFCC i COPS (Association of Family and Conciliation Courts)

Aportacions:

• Revisió i aportacions referent a formacions de mediació a la 
Pere Tarrés.

• Aportacions al Consejo de Trabajo Social referent a l’alienació 
parental

• Proposta i participació en la informació dels canvis de la nova 
llei de mediació per a la sessió informativa i per a la difusió del 
SIM a directius IMSS, EAIAs, tècnics, col·legiades.  

Comissió Mediació Accions
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Referent: Joana Guirao

Membres: 3

Qui som:
Facilitar eines als col·legiats sobre 
aspectes vinculats al treball social, 
tant des de la vessant formativa com 
laboral. Vehicular els interessos que 
puguin presentar altres comissions 
en l’àmbit internacional. Difondre i 
facilitar l’intercanvi  amb altres països 
d’experiències sobre el Treball Social.

Funcionament intern:

• Resposta a 2 consultes de professionals 
col·legiats               

• Anàlisi del funcionament d’una 
plataforma d’intercanvi de coneixements 
i d’experiències per a ús de la Comissió

• Participació en la reunió 
d’Intercomissions

Comissió Relacions 
internacionals 

Accions

Referent: Laura Morro 

Membres: 37

Qui som:
Treballem per ampliar 
el coneixement dels 
determinants socials 
que insereixen en els 
processos de salut i 
malaltia, aportant la 
nostra experiència 
als diferents òrgans 
col·legials. Un dels 
nostres objectius 
principals és el 
reconeixement 
de la figura de la 
treballadora social 
com a professional 
sanitàrai dins de les 
institucions de la salut.

Hem participat:

• En el document d’esmenes al document del Pla d’Atenció 
Integrada Social i Sanitaria.

• En el Grup de Salut del Consejo General de Trabajo Social

• En la reunió Propostes urgents de millora de l’àmbit social en 
l’escenari postcovid-19.

• En el grup de treball vers la violència masclista del Consorci 
Sanitari de Barcelona.

• Ens incoroprem al grup de treball de la CAMFIC

Webinars i jornades:

• Participació al webinar “L’atenció en el context 
d’emergències en aquesta pandèmia”, organitzat pel Col·legi.

• Ponents en la II Jornada de Treball Social i Addiccions, 
organitzada per Col·legi de Treball Social de Castelló i 
Sociodrogalcohol.

Comissió Salut Accions
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Referent: David 
Rodríguez i Gemma 
Blasco  

Membres: 7

Qui som:
Grup de col·legiades 
sensibles amb 
la cooperació 
internacional. Posem 
en valor i rellevància 
la solidaritat de 
la col·legiatura. 
Gestionem, en forma 
d’ajuts a projectes 
de cooperació, l’1% 
del total provinent 
de les quotes de les 
col·legiades, mostra 
de compromís 
universal en la 
defensa dels drets 
dels homes, les 
dones, els infants/ 
adolescents/ joves, 
les comunitats i els 
pobles d’arreu del 
món.

Ajuts de Cooperació:

• Preparació de la convocatòria. Revisió i adaptació de les 
bases, incorporant la possibilitat d’acceptar projectes que 
presentin intervencions amb col.lectiu de refugi en territori 
europeu, entenent-los com una extensió de la tasca que es fa 
en els països d’origen.

• Rebuda, lectura i valoració dels projectes rebuts al 2020.

• Celebració de l’acte online d’entrega dels Ajuts.

Reunions: 

• Participem a les sessions de treball de la Intercol.legial dins 
del Consell de cooperació al Desenvolupament de Catalunya 
per dissenyar el nou pla de treball per la definició de les 
polítiques de cooperació a Catalunya. 

• Reunions internes en format virtual

Comissió Solidaritat i 
Cooperació 

Accions

Referents: Eva Giralt

Membres: 12

Qui som:
Promovem el treball social forense, les seves utilitats i 
possibilitats. Treballem per delimitar la nostra actuació 
vers altres professions, participem activament en 
les dependències judicials i augmentem la qualitat 
d’aquesta activitat professional realitzant i oferint 
formació continuada i/o esdeveniments.

Funcionament intern:

Reunions internes de la 
pròpia Comissió per tractar 
temes d’interès. 

Comissió Peritatge Social Accions
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Referents:
Loida Mejías i 
Francina Planas

Membres: 14

Qui som:
Impulsem la reflexió i 
la pràctica del treball 
social comunitari en 
l’actual context. Per 
això desenvolupem 
tres línies de treball 
bàsiques: la formació 
(amb diversitat de 
formats), la generació 
de coneixement i 
discurs i la promoció 
de la dimensió 
comunitària de les 
polítiques públiques.

Referent: Isabel 
Macarulla

Membres:
30

Qui som:
El nostre objectiu és 
intercanviar 
coneixements i

Hem participat a:

• APOC ( Atenció Primària Orientada a la Comunitat)

• Grup motor Postgrau Treball Comunitari (UB)

• Jurat en el premi Josep M. Rueda

• Consell Municipal de Benestar Social-Grup Acció 
Comunitària

• Al Comitè científic del IV Congrés Inclusió.cat 

Formació:

Curs “Impuls del Treball Social Comunitari”

Webinars i jornades:

Organització del webinar “Alimentació i vulnerabilitat en 
temps de pandèmia”

Articles:

Realització de l’article “El treball social en temps de pandèmia: 
resistència i possibilitats”

Altres accions: 

• Disseny d’una jornada de treball intercomissions sobre la 
integració de la vessant comunitària

• Explorar l’existència d’espais de participació institucionals
  
• Cinc sessions de l’Obrador Comunitari, amb l’objectiu de 
potenciar les comunitats de pràctica 

Reunions: 

• Reunió amb el cap del Servei de Promoció de l’Autonomia 
Personal de la Sub-direcció General d’Atenció i de Promoció 
de l’Autonomia Personal del Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, per aprofundir en l’elaboració dels PIAs i 
altres temes relacionats amb la gestió de la LAPAD i amb 
altres ajuts.

• Contacte entre les membres de la Comissió per compartir 

Comissió Treball Social 
Comunitari  

Comissió de 
Discapacitat

Accions

Accions
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informacions de 
recursos i debatre 
temes d’interès comú. 
També elaborem  
documents i treballs 
relacionats amb 
els continguts 
propis de la nostra 
professió i defensem i 
reivindiquem els drets 
de les persones amb 
discapacitat.  

principalment dubtes relacionats amb la covid-19 i les 
persones amb discapacitat.

Posicionaments:

Idees i arguments per elaborar el posicionament del 
Col·legi en relació al Dia Internacional de les persones amb 
discapacitat 

Referent:  Adam 
Benages

Membres: 34

Qui som:
Aquest any 2020 
hem deixat de ser 
un grup de treball i 
ens hem convertit en 
una Comissió. Totes 
les persones que la 
configurem, volem 
mantenir l’esperit 
de grup i potenciar 
la nostra expertesa 
tant dins del Col·legi 
com externament. 
Analitzem les 
necessitats del 
col·lectiu; donem 
resposta als 
assumptes del nostre 
àmbit específic; 
creem documentació 
i participem en 
diversos espais de la 
nostrea especialitat.

Funcionament intern: 

• Espais perquè els membres puguem compartir i recolzar-nos 
entre nosaltres. 

• Creació d’una subcomissió per treballar un Dossier de Treball 
relacionat amb experiències comunitàries en salut mental on 
consti el treballador social com a líder.

• Mantenir la subcomissió per treballar una revisió de la llei de 
Dependència respecte a la salut mental.

Hem participat:

• En la II Jornada de Treball Social i Addiccions del Col·legi de 
Treball Social de Castelló.

• En els grups de treball de la Taula de Salut Mental de 
l’Ajuntament de Barcelona

• En el projecte Intersocial II

• En el PAICSAMAEC 

• En grups de treball del 7è Congrés Català Salut Mental 2021.

Mitjans de comunicació:

• Entrevista a Catalunya Radio sobre l’experiència del treball 
social en primera línia en relació a la covid-19 

• Article al Social.cat commemorant el Dia Mundial de la Salut 
Mental “El valor de la proximitat”

Comissió Salut Mental Accions
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Reunions:

Trobada virtual amb Magda Casamitjana, referent del 
Programa d’Abordatge Integral de casos d’elevada 
complexitat.

Documents:

• Elaborem preguntes per al president de la Generalitat en 
el marc de les reunions de la Mesa Unitària del Tercer Sector 
Social i d’atenció a les persones 

• Esmenes de resposta a l’adhesió o no al Manifest sobre les 
necessitats urgents a l’àmbit de la salut mental a Catalunya. 

Referents: Júlia 
Amich i
Clàudia Erill

Membres: 6

Qui som:
Espai de trobada 
i d’intercanvi 
d’experiències, debat 
i de reflexió per la 
col·legiatura entorn a 
la intervenció social 
en l’àmbit de les 
migracions i el refugi.
les migracions. 
Reivindiquem 
i defensem els 
drets humans i la 
dignificació de les 
persones migrants 
i refugiades, 
participant en 
diferents plataformes 
i entitats.

Treball en xarxa:

Participació en Consell d’Immigració de l’Ajuntament de 
Barcelona 

Manifestos i comunicats:

• Adhesió al comunicat de Lafede.cat – Organitzacions per a la 
Justícia Global, sobre la suspensió del dret a l’asil per part de 
Grècia i la violència policial a les fronteres.

• Adhesió a la Carta impulsada per SICAR sobre el dret a 
comptes bancaris de les persones migrades i refugiades. 

• Adhesió al manifest del Dia de la persona refugiada, “La 
invisibilitat de les persones en situació irregular.” 

Formació:

Preparació i organització de la formació “Nous reptes en 
l’atenció a persones migrades: eines per a l’abordatge social, 
jurídic i laboral des d’una perspectiva intercultural”.

Altres activitats:

• Valoració del Pacte nacional per la Interculturalitat de la 
Generalitat de Catalunya.

• Anàlisi i reflexió sobre les diferents novetats normatives 
i/o documents que van sorgint en relació a la immigració i el 
refugi.

Comissió Migració i 
Interculturalitat 

Accions
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Referents:
Verònica Vives i, 
a partir d’octubre, 
Tònia Albert en 
substitució de Janina 
Pinyol

Membres: 20

Qui som:
El nostre objectiu és 
construir un espai 
de reflexió, diàleg 
i anàlisi entre les 
professionals del 
treball social en 
matèria d’habitatge. 
També elaborem 
dictàmens sobre 
treball social i 
habitatge, visibilitzem 
la situació  
d’emergència 
habitacional a 
Catalunya, exercim 
la denúncia social, 
oferim assessorament 
als professionals 
en aquesta matèria 
i creem aliances 
amb la ciutadania i 
moviments socials 
col·laborant en 
campanyes i accions 
concretes. 

Funcionament intern:

Hem realitzat 9 reunions internes

Reunions on participem: 

• Diputació de Barcelona

• Decàleg pel Dret a l’Habitatge

• Moviment per l’Habitatge

• Agència Habitatge

• Comissió Permanent del Consell d’Habitatge Social de 
Barcelona

• Grup de treball de la “Ley por el derecho a la vivienda”

• Consell General d’Habitatge de Barcelona

Participem a:

• L’acte de lliurament d’instància al Tribunal Superior de 
Justícia perquè apliquin la Llei 24/2015 de la forma més 
garantista

• L’acte de presentació del Decàleg pel dret a l’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Hem organitzat: 

Webinar de presentació del II Dictamen Habitatge i Treball 
Social

Comunicats: 

• Davant la Proposició de llei per a la regulació dels preus del 
lloguer 

• Davant dels desnonaments

Ens hem adherit a:

• Document per al TSJC del Grup Promotor de la Llei 24/2015, 
Sindicat de llogateres i ICAB

• Manifest Volem LLars per viure

• Manifest de suport a la Proposició de llei de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge

• Adhesió a la carta adreçada al president del Govern Central 
promoguda pel Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona

• Adhesió manifest moviment per l’habitatge  amb el lema 
“Cap més desnonament”.  

Mitjans de comunicació:

• Suport en l’elaboració de notes de premsa i atenció a mitjans 
de comunicació. 

• Participem en la roda de premsa impulsada per la Comissió 
Promotora de la Llei 24/2015

• Article al Social.cat

Comissió Habitatge Accions
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Referent: Sònia 
Baceiredo 

Membres: 29

Qui som: La 
Comissió s’ha 
proposat ser 
un espai de 
reflexió, anàlisi 
i debat  entorn 
els SSB, en 
especial en 
la professió 
del treball 
social. Un 
dels objectius 
és l’anàlisi, 
denúncia i 
proposta de 
les mancances 
en l’àmbit 
social que 
afecten a les 
persones i 
famílies ateses 
als SSB i als 
professionals 
que hi 
treballen.

La Comissió funciona a partir de grups de treball que són: 

Futur 

• Elaboració de proposta, a partir del decàleg sobre el que haurien de 
ser els Serveis Socials Bàsics, per presentar als partits polítics municipals, 
per tal de tenir incidència en les polítiques municipals en matèria de SSB i 
Drets fonamentals. 

• Participem en el comitè científic i organitzatiu del IV CSSBE. 

• Elaboració d’esmenes al Pla Estratègic de Serveis Socials de la 
Generalitat (iniciat al 2019).

• Resposta a consultes relacionades amb els SSB.

• S’inicia un grup de treball sobre el llibre Blanc del Treball social (tot i ser 
un tema que es proposa ser treballat de forma transversal amb totes les 
Comissions del Col·legi).

• Contactes amb les Delegacions per a possibles col·laboracions.

• Creació grup de treball per organitzar una xerrada sobre Dret a 
l’empadronament i les conseqüències de vulnerar aquest dret. 

• Durant el confinament, s’han fet trobades entre els membres de la 
Comissió per donar-nos suport i intercanviar noves metodologies 
d’intervenir des dels nostres llocs de treball  i compartir bones pràctiques. 

• Treball conjunt amb la Comissió de Salut per a l’anàlisi i proposta del 
PAIS.

Renda Garantida de Ciutadania

• Seguiment del desenvolupament de la RGC.

• Participació a la Comissió de Govern de la RGC.

• Sessió de presentació del SOC per a persones beneficiàries de la RGC, i 
propostes de coordinació entre els serveis i entitats implicats en el procés 
d’inserció. 

• Participació en l’elaboració del Dictamen 04/2020 del Projecte de 
Decret de desplegament de la Llei de la RGC.

• Participació en l’elaboració del Reglament de la Llei de la RGC perquè 
sigui més garantista i s’articuli amb l’Ingrés Mínim Vital (IMV).

• Primeres accions per elaborar el Dictamen sobre l’aplicació de la RGC.

• Difusió de l’enquesta “La RGC des de la perspectiva dels/les 
Treballadores Socials”.

• Elaboració d’un document intern que analitza i compara la RGC i l’IMV.

• Accions de comunicació de denúncia, sensibilització i promoció del 
treball social.

• Denúncia de les situacions de precarietat laboral i pobresa, de la gestió 
de la RGC i d’altres prestacions durant la pandèmia i d’un estat del 
benestar insuficient que no garanteix els drets socials. 

• Reunió amb un grup parlamentari per intercanviar informació 
i valoracions sobre el desplegament de la RGC i la necessitat de 
modificacions de contingut i de gestió.

• Resposta a consultes sobre RGC i IMV.

• Contacte amb altres entitats i moviments socials que lluiten contra la 
pobresa i pel dret efectiu a un sistema de garantia de rendes.

Comissió Serveis 
Socials Bàsics 

Accions
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Referents: Quinti Garcia i 
Montse Metlikovez

Membres: 11

Qui som: Grup de 
treballadores socials 
amb llarga trajectòria 
en atenció pal·liativa, 
desenvolupant tasques 
en diferents unitats: 
PADES, UFISS/EARS 
i Equips d’atenció 
a la cronicitat. 
Contractualment 
depenem del 
Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies 
de la Generalitat, però 
funcionalment estem 
ubicades en diferents 
serveis que pertanyen a 
diferents proveedors de 
salut.

• Reunions de treball internes

• Participació en grup de treball Nou Mòdul de TSS ICS – 
ECAP

• Ponència en la jornada del Departament de Salut per 
presentar nou modul TSS Ecap- Grup de Treball social 
ECAP

• Participació a la sessió on-line: “Entrant a casa del 
pacient, a propòsit d’un cas. Atenció psicosocial a 
domicili en cures pal·liatives”, del Col·legi Psicòlegs de 
Catalunya. 

• Participació en l’Analisi de casos de maltractament 
a persones grans i/o fràgils, organitzat pel SEAP Baix 
Llobregat dins de la XV jornada Catalana del Voluntariat 
i Salut.

• Assistència a la jornada de presentació de l’Escala 
complexitat social SSM- CAT DTASF

Grup de Treball Social 
en Cures Pal·liatives 

Accions

GRUPS DE TREBALL 
El Col·legi compta amb 7 grups de treball a la Seu Central que han dut a terme les següents activitats, tot 

i que alguns d’ells n’han tingut molt poques a causa de la pandèmia.

Referent: Laura Oliva

Membres: 10 (de mitjana)

Qui som: 
Espai d’intercanvi, debat, coordinació, 
recerca i treball en comú entorn al camp de 
les toxicomanies. En els darrers temps s’han 
treballat diversos aspectes tant a nivell teòric 
com pràctic que contribueixen a millorar 
l’abordatge social en la pràctica professional i 
a trobar un espai per a la reflexió i recerca. 
Formem part d’aquest grup professionals que 
desenvolupen la seva activitat en qualsevol 
dispositiu de l’àmbit de toxicomanies, des de 
dispositius ambulatoris com residencials o 
serveis de prevenció.

• Reunions mensuals on s’ha 
donat prioritat a com abordar la 
intervenció i els recursos enfront la 
Covid- 19

• Reunions quadrimestrals de la 
Coordinadora del CAS

• Participació en la reunió per a 
l’elaboració del nou Pla de Drogues 
Català.

Grup de Toxicomanies Accions
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Referents:
Gergana Dimitrova i Marta Arranz

Membres: 20

Qui som: 
Grup format per treballadores socials 
en actiu dels CDIAP de tota Catalunya. 
Formem part de l’Associació Catalana 
d’Atenció Precoç). Treballem per 
aprofundir en aspectes concrets de la 
professió en l’àmbit específic de l’atenció 
precoç creant i difonent materials i 
formacions que enriqueixin la nostra 
intervenció amb les famílies.

• Reunions internes encaminades 
especialment a donar-nos suport entre 
els professionals. 

• Impulsem comissions de treball pròpies 
sobre Ajudes i Prestacions socials (àmbit 
Infància i Discapacitat)

• Participem en el Grup de treball de 
Revisió Diagnòstica (ACAP) i en el 
Grup de discussió sobre els protocols 
d’atenció en casos de separació

• Organitzem els cursos “Drets i 
Ajudes Socials” i “Renda Garantida 
de Ciutadania: compatibilitats i 
incompatibilitats” (ACAP)

• Participacipem a la Revista 
Desenvolupa.

Grup Treball Social CDIAP Accions

Referent: Carme Casas 

Membres: 13

Qui som:
Espai de trobada en l’àmbit de Terrassa 
que té com a finalitat compartir, 
reflexionar i comprometre’ns en temes 
relacionats amb la nostra professió.

Reunions internes a principis d’any 
per compartir exposicions temàtiques 
vinculades al servei en el qual treballem, 
en les quals es va parlar de “L’autonomia 
i la competència en les persones que 
presenten deterior cognitiu i /o demència 
i les mesures de protecció legal” i “La 
situació d’habitatge a la nostra ciutat”. 
A partir de la pandèmia hem compartit 
articles o iniciatives sorgides en el sí de 
les nostres entitats que ens han semblat 
d’interès professional.

Grup Treball Social Terrassa  Accions

Referent: M. Trinidad González

Membres: 8

Qui som: 
Grup de professionals que comparteixen  
coneixements i reflexions dels diferents 
àmbits d’intervenció per fer xarxa, 
ampliar recursos, oferir suport i 
informació.

Reunions presencials a principis d’any i, 
posteriorment, s’ha mantingut contacte 
per WhatsApp per mantenir el contacte 
entre les integrants, fer recolzament, 
abordar consultes, compartir recursos, 
etc.

Grup Treball Social Vallès Occidental – Sabadell Accions
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Referents: Sandra Serra 

Membres: 12

Qui som: 
Grup de l’Alt Penedès que volem 
fomentar el suport, l’intercanvi i les 
relacions entre totes les treballadores 
socials de la zona per facilitar, compartir i 
tractar temes de interès per a la professió 
i incrementar el treball en xarxa.

Reunions internes prèvies a l’estat 
d’alarma per preparar la xerrada anual en 
el marc del Dia Mundial del Treball Social 
i formació al territori. Posteriorment per 
les dificultats creades per la pandèmia 
i les altes càrregues de treball en els 
propis llocs de feina no han permès dur a 
termes més reunions. 

Grup Treball Social Alt Penedès Accions

Referent: Gemma Tomé

Membres: 10

Qui som:
Som un espai de reflexió i anàlisi entorn 
a les malalties neurològiques que 
cursen amb deterior cognitiu. Elaborem 
projectes de recerca i investigació en 
l’àmbit de la salut i les neurociències. 
Compartim experiències i coneixements 
de la nostre especialitat i afavorim col.
laboracions entre companys/es de la 
mateixa disciplina i especialitat que 
millorin la qualitat professional. 

Iniciem el projecte de creació d’un llibre 
de consulta per a professionals del 
treball social relacionat amb l’abordatge 
de les demències. L’objectiu és incloure 
els coneixements i expertesa per part 
dels professionals que fa anys estem 
en primera línia del treball social de les 
EAIA’s i Unitats de cognició i conducta. 

Grup Treball Social i Neurociències Accions
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CONSELL DE DEONTOLOGIA 
PROFESSIONAL
Un any més, el Consell ha treballat per garantir la continuitat en la seva dinàmica de deliberació 
ètica de forma estable: donant resposta a les diferents consultes rebudes, així com participant 
en iniciatives relacionades amb l’ètica professional proposades pel propi Col·legi, per d’altres 
col·legis professionals o per membres rellevants en diferents àmbits d’intervenció de la 
professió a nivell local i estatal. 

En total s’han fet 9 reunions ordinàries al 2020: 3 presencials i 6 en format virtual.
 

Objectius establerts
A banda de la resposta a les consultes, els objectius establerts per al 2020 van ser: 

 Promoure la formació en ètica 

 Continuar preparant i executant una activitat amb la Comissió de Supervisió. 

 Col·laborar en la revisió i actualització del Codi Deontològic

 Promoure accions per tal de fomentar una major visibilitat del Consell 

Activitat del Consell 
En total s’han gestionat 7 consultes.

La presidenta del Consell és l’Elisa Abellan i la secretària la Manuela Rodríguez. El Consell 
ha comptat amb 7 membres gràcies a les dues incorporacións de desembre de 2019.

ÀMBIT 
CONSULTANT

TITULARITAT TEMÀTICA ELEMENTS ÈTICS

Acció social

Gent Gran 
(residència)

No s’especifica

SSAP

Consultoria 
responsabilitat 
social (privat)

Atenció 
primària de 
salut

Migracions i 
sol·licitants 
de protecció 
internacional

Privat

Desconeguda

Desconeguda

Públic

Privat

Públic

Privat

Queixa sobre l’actuació 
d’altre professional

Moviment d’informació 
entre professionals de 
diferents serveis

Limitacions d’esforç 
terapèutic en col·lectius 
vulnerables (en context 
pandèmia covid19) 

Confidencialitat de 
dades

Queixa sobre la 
intervenció d’un altre 
professional

Drets ARCO 
confidencialitat/
protecció

Manipulació 
documental Informe 
social

Responsabilitat envers 
les persones usuàries i 
clientes

La confidencialitat 
en els espais de 
coordinació

Dignitat inherent a la 
persona. Bé comú vs 
dret individual. 

Secret professional

Consulta pendent 
d’ampliar informació 

Principi d’autonomia/ 
principi de benestar

Deure envers l’entitat 
per a la qual es 
treballa vs obligacions 
professionals i drets 
de la persona usuària 
en relació a la seva 
documentació
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Respecte a l’enquesta de satisfacció que s’adreça als/les consultants un cop tramesa la 
resposta per part del Consell, durant el 2020 només se n’ha rebut una. 

Activitats realitzades en relació als objectius 
establerts

Promoure la formació en ètica 

• Treball del document dels principis generals establerts per la FITS i realització d’una 
sessió formativa que s’havia de programar per aquest any però no va ser possible per la 
pandèmia. Es reprendrà al 2021. 

• Adrecem una proposta a la Junta per valorar la possibilitat de fer una formació  
inicial en ètica i deontologia adreçada a futurs nous col·legiats. 

• Les membres del Consell continuen formant-se i participant o coordinant activitats 
formatives relacionades amb l’ètica i la deontologia professional

Activitat conjunta amb la Comissió de Supervisió

En relació a aquesta activitat, iniciada el 2019, a proposta de la Comissió de Supervisió i 
del Consell i conduïda per Jose Fernández i M. Mercè Rico en representació del Consell i 
Ampar Porcel per part de la Comissió, es va dur a terme el Seminari d’ètica i supervisió, 
adreçat a professionals de la Comissió que treballen com a supervisors/es. 

L’objectiu era fomentar la reflexió sobre aspectes ètics en l’exercici de la supervisió. A 
l’octubre es va fer una jornada virtual amb participants i membres de la Comissió i del 
Consell per fer la valoració i conclusió de l’activitat. A destacar que, en aquesta sessió es 
va compartir l’experiència d’ús de les TIC de supervisors/es durant el 2020 i es va parlar 
de la possibilitat de buscar formadors en aquest àmbit per millorar la seva praxi. 

Fruit d’aquesta activitat, s’està treballant amb l’Associació Europea de Supervisió i 
Coaching (EASC) per participar en el seu proper Congrés, previst pel 17 i 18 de setembre 
de 2021. Es planteja organitzar un taller (tipus “brainstorming”) sobre ètica i valors 
vinculats a la supervisió, i es faran grups de treball per debatre sobre situacions pràctiques 
aportades pels participants o preparades prèviament pels conductors dels tallers. S’han 
fet dues reunions preparatòries en aquest 2020 amb la participació de Mercè Rico i Jose 
Fernández i membres de la Comissió de Supervisió.

Revisió i actualització del Codi Deontològic

Tot i que aquesta fita no ha pogut ser iniciada aquest any, el Consell ja ha manifestat 
a la Junta la seva disponibilitat per col·laborar en el procés de revisió i actualització 
del Codi Deontològic. També s’ha proposat a la Junta que es valori el comptar amb la 
col·laboració de professionals experts/es, preferiblement pertanyents a la disciplina del 
treball social, que podrien assumir la responsabilitat del procés de treball i facilitar-ne el 
seu desenvolupament, amb el suport del Consell.

Promoure accions per tal de fomentar la major visibilitat del Consell

• Participació en formacions, jornades i seminaris interns del Col·legi i d’altres col·legis i 
institucions.
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• Aparicions en mitjans de comunicació per parlar sobre ètica

• Autoria o col·laboració en la redacció d’articles

• Col·laboració amb el Consejo General de Trabajo Social en temes referents a l’ètica o 
al funcionament i característiques generals del Consell en el seu estudi amb els diferents 
col·legis professionals de treball social. 

Es manté la col·laboració i espais de trobada amb altres col·legis professionals

El 18 de febrer es realitza la jornada “Quins són els reptes ètics del treball en xarxa” 
organitzada pels comitès d’ètica dels col·legis professionals d’Educació Social, Pedagogia, 
Psicologia i del nostre col·legi. La presidenta del Consell participa a la taula rodona: “Quins 
són tècnicament els reptes ètics que surten del treball interdepartamental en xarxa”. 

Optimització del circuit de consultes i respostes. Tot i que la dinàmica interna quan 
es rep una consulta, com també el circuit de recepció de consultes i transmissió de 
respostes, està ja força implementada, hem detectat altres dificultats: 

 · Tipologia d’algunes consultes rebudes 
 · Dificultats en la identificació d’aspectes ètics per part de la consultant
 · Dificultats i escasses dades en la presentació de les situacions per les quals es  
   consulta.
 · Escassa, i pràcticament nul·la, resposta a les enquestes de satisfacció

Hi ha una preocupació per garantir la confidencialitat de les dades de la persona 
consultant o bé dels serveis o persones implicades en la consulta, per això arriben al 
Consell anonimitzades. Pensem que així es garanteix la neutralitat i imparcialitat en la 
deliberació. 
Per aquest motiu, a finals d’any, hem iniciat la revisió de la plantilla de consulta i d’enquesta 
de satisfacció per introduir millores. Des de mitjans d’any es van fer les primeres propostes 
per realitzar un nou document que permeti facilitar pautes als futurs/es consultants i que 
es preveu tenir-lo a inicis de 2021. 

Document de reglament intern (Document Guia-protocol Consell)

A la reunió de gener, el Consell va consensuar les darreres esmenes de la proposta de 
document de RRII, la redacció del qual es va iniciar el 2019, i es va donar per acabada 
la proposta final. Posteriorment, es va fer arribar a la Junta de Govern i a l’Assessoria 
Jurídica del Col·legi per a la seva revisió. A la reunió ordinària de maig, va assistir l’advocat 
de l’assessoria jurídica per traslladar les seves valoracions respecte al document. 

En aquella sessió, es va comunicar i assessorar que era millor no fer un reglament 
que requereix l’aprovació per Assemblea i si, en canvi, fer una Guia-Protocol. Aquesta 
modificació permet que el document sigui viu, obert a actualitzacions, i compleix el seu 
propòsit de guiar el funcionament intern i definir la metodologia a seguir pel Consell i 
els seus membres. Per això, es va decidir modificar els estatus del document. A petició 
del Consell, l’advocat va assumir fer una proposta per adaptar el format i contingut del 
document. En el darrer trimestre, s’ha rebut el nou document i s’han consensuat les 
esmenes finals per aprovar el document definitiu en els primers mesos de 2021. 

Continuïtat d’altres activitats iniciades 
en anys anteriors
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Altres activitats 

Assistència a les reunions trimestrals al Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

Col·laboració amb Consejo General de Trabajo Social en relació a “l’Enquesta Deontològica 
Professional”, adreçada als diferents col·legis per consultar sobre l’existència de Comissió/
Consell Deontològic i sobre característiques bàsiques d’aquests. 

Col·laboració amb les Veus del TSCAT

Entrevista a la presidenta del Consell, Elisa Abellán, a La Vanguardia 

Publicació a la RTS 218 la resenya del llibre “La necesaria mirada ética en trabajo social” 
de Maria Jesús Úriz, el Consejo General de Trabajo Social y Paraninfo. 

Participació en formacions

Com a coordinador/docent/ponent:

• Seminari Ètica i Supervisió. Consell i Comissió de Supervisió

• Sessió online de devolució del Seminari ètica i supervisió. Consell i Comissió de  
Supervisió del Col·legi. 

• Webinar: “Confidencialitat en temps de COVID19. Al voltant de la confidencialitat en 
temps d’incertesa”, organitzat pel Col·legi

• Diàlegs d`ètica en temps de pandèmia. Peixera ètica virtual organitzada pel Comitè 
d’ètica del CEESC i la Universitat Pere Tarrés.

Com a alumnat:

• Curs on-line: Desafíos éticos en Trabajo social. CGTS. Organitzat i impartit per la 
Comision Deontológica del Consejo General de Trabajo Social. 

• Curs on-line: Compartim eines per a la millora de la pràctica deliberativa. Organitzat per 
l’Observatori d’ètica aplicada del Campus Arnau UdG. 

• Curs on-line Aspectes ètics al final de la vida. Institut Borja. 

• També hem assistit a 14 webinars i jornades relacionades amb l’ètica com a participants/
oients. 

Valoració general 

S’han rebut dues consultes menys respecte l’any anterior i s’han implementat les millores 
en relació al circuit de recepció de consultes i tramesa de resposta i la gestió interna. 
Cal continuar treballant en la millora d’eines de consulta i satisfacció que facilitin a la 
col·legiatura identificar el contigut ètic de la consulta que es vol adreçar així com la 
seva valoració posterior a la resposta del Consell. Continuem insistint en què és molt 
important la col·laboració del/les consultants respectant el format de presentació de 
consultes i traslladant la seva valoració a través de l’enquesta de satisfacció. 
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Només una de les consultes rebudes en aquest any ha estat relacionada amb la situació 
de pandèmia. Ens consta que aquest fet ha estat similar en altres col·legis professionals 
del sector social i de salut. Fet que ens ha de fer reflexionar a tots per tal d’identificar els 
motius que puguin explicar aquest “silenci”. 

D’altra banda, s’han assolit plenament 2 dels 4 objectius fixats per aquest any i un altre 
s’ha assolit parcialment i es continuarà durant el proper any. 

Pel que fa a la formació, ha continuat sent activa entre els membres del Consell. El format 
virtual ha estat una gran oportunitat per fer moltes més accions formatives. Tanmateix, 
cal seguir aprofundir en la formació en eines de deliberació ètica i aptituds reflexives per 
millorar les nostres orientacions i assessoraments. 

En relació a les activitats externes, cal seguir fent-ne per fer visible l’activitat del Consell 
i això faciliti l’accès com a participant i/o com a consultant. Aquesta visibilitat ha d’anar 
dirigida cap a la col·legiatura, cap altres col·legis de l’àmbit de la intervenció social i cap 
a la ciutadania. 

Objectius per al 2021

Revisar i actualitzar el model d’enquesta de satisfacció 

Incloure comentari que motivi als consultants a respondre l’enquesta de satisfacció

Validar el document “Guia de pautes orientatives per realitzar consultes al Consell” i 
implementar-ne el seu ús

Realitzar una sessió interna en el Consell per l’anàlisi dels principis ètics de la FITS
 
Implementar la “Guia de funcionament intern del Consell”

Realitzar formació especifica dirigida a aprofundir i millorar la metodologia deliberativa.

Participar en l’actualització del codi deontològic del Col·legi

Conclusions

És imprescindible que els i les professionals del treball social incorporin aquesta dimensió 
ètica en la seva quotidianitat, ja que el nostre valor és el de cercar el benestar i la justícia 
social dels ciutadans. No s’hauria de poder concebre l’exercici de la nostra professió 
sense tenir en compte aquesta dimensió. 

En el nostre esdevenir professional s’han de prendre decisions contínuament. Per trobar 
la manera d’exercir la nostra autonomia en la intervenció social on interferim en la vida 
de tercers i sent subjectes amb consciència, és imprescindible pensar, reflexionar i 
donar raons de perquè fem el que fem. D’aquí sorgeix aquest doble compromís amb 
la col·legiatura i amb la societat per promoure els canvis necessaris per assolir el bé 
intrínsec de la professió.
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SEMINARI PERMANENT 
D’HISTÒRIA 
L’objectiu del Seminari, constituït el març de 2015, és conservar la memòria històrica del treball 
social a Catalunya, des dels seus inicis i en els diferents àmbits d’actuació, impulsant la recerca 
i les publicacions. També treballen per preservar el material gràfic rellevant (fotografies i altres 
documents). 
 
Al març, s’ha produït el relleu en la coordinació del Seminari. Teresa Casanovas i Carme 
Fernández han substituït a Glòria Rubiol i Montse Feu, donant continuïtat a la bona feina 
realitzada per les anteriors coordinadores. 

Durant aquest 2020, el Seminari ha continuat amb les recerques en els diferents àmbits 
d’actuació, tot i que amb un cert endarreriment pels efectes de la pandèmia, i s’ha realitzat un 
total de 4 reunions.

Publicats els dos primers monogràfics 
d’Història del Treball Social

Monogràfic 1. “Inicis del Treball Social als hospitals de Catalunya”, recerca coordinada 
per Glòria Rubiol, en la qual hi han col·laborat 37 treballadores socials d’una quinzena 
d’hospitals de Catalunya. Recerca basada principalment en els relats de les experiències 
viscudes. 

Monogràfic 2. “El Treball Social Comunitari a Catalunya de 1960 a 1980”. Una aportació 
històrica”. Les autores Teresa Casanovas, M. Montserrat Plans i Rosa Romeu aporten una 
mirada social a diferents projectes comunitaris, a través de l’anàlisi de documentació i 
d’experiències professionals. 

Recerques en curs

Biografies breus 
El treball portat a terme per Pilar Porcel, i impulsat per la Junta de Govern, està en 
la fase de revisió final perquè els perfils puguin ser visualitzats a la web del Col·legi.  
S’ha elaborat l’apartat de presentació del document, s’han revisat les biografies i s’han 
demanat de noves a treballadores socials que han tingut una activitat rellevant. 

Història de les escoles de Treball Social 
A la recerca coordinada per Carme Fernández, s’han involucrat, a més del professorat de 
les dues escoles de Barcelona (ICESB-Pere Tarrés i UB), la UdL de Lleida (Xavier Pelegrí 
ha lliurat text sobre la història de l’escola) i la URV de Tarragona (Ramona Torrens). S’ha 
avançat en l’elaboració del document de l’Escola de la UB per part de Jose Fernández, 
Cristina Rimbau i Teresa Rossell. S’ha convidat a col·laborar en la recerca a Pilar Porcel 
(ha lliurat resum de l’escola de Sabadell) i a Montserrat Bacardit (per l’escola de Manresa) 
en haver publicat ambdues sobre les escoles ja desaparegudes.  

El treball social en els municipis de la Catalunya central
De la recerca coordinada per Montserrat Bozzo, amb la col·laboració de Josefina Bonvehí, 
s’ha finalitzat el treball sobre la comarca del Solsonès realitzada per Carme Colilles i 

El Seminari compta amb 36 membres i està coordinat per Teresa Casanovas i Carme Fernández. 
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Lurdes Torrent. Fins ara, ja són dues les comarques analitzades (Bages i Solsonès). La 
informació d’altres comarques està en fase incipient, tot i que s’han mantingut contactes. 

Treball social amb la infància
Recerca coordinada per Jose Fernández i Montserrat Cusó, amb el suport i col·laboració 
d’Isabel Montraveta i Magda Purroy. Es considera pràcticament finalitzat el treball de 
camp amb la realització de 15 qüestionaris i 8 entrevistes. Queda pendent el buidatge de 
resultats i realitzar un índex per començar a redactar.  

Treball social en l’àmbit educatiu
Coordinada per Caridad Villar. S’han fet dues reunions, s’ha creat un espai per compartir 
documents i s’ha elaborat un esquema del treball relacionat amb les escoles d’educació 
especial i els EAPs. 

Treball social d’empresa
Amparo Porcel i Concepció Català són les coordinadores de la recerca. Aquest any han 
elaborat una relació bibliogràfica de les publicacions vinculades amb el tema. El treball 
segueix el seu curs amb la informació extreta d’entrevistes realitzades a treballadores 
socials. Recentment s’ha incorporat al grup Eugènia Ros.

Arxiu fotogràfic i arxiu del Col·legi

En relació a l’arxiu fotogràfic, Montse Sintas, en deixar el càrrec al març a causa de 
la pandèmia, va lliurar els documents elaborats i, actualment, les fotografies recollides 
estan a l’arxiu col·legial.

Pel que fa a l’arxiu del Col·legi, les coordinadores del Seminari van enviar carta a la Junta 
del Col·legi, adjuntant la proposta de M. Teresa Massons per col·laborar des del Seminari 
en l’ordenació de l’Arxiu del Col·legi amb ajut d’un/a documentalista. La Junta de govern 
ha incorporat aquest projecte com a una de les noves accions del Pla d’Actuació del 2021 
del Col·legi.
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EQUIP ’65 
L’equip ’65 és un col·lectiu integrat per treballadores socials jubilades i que té com a principal 
missió fomentar les relacions personals així com estar al dia dels canvis relacionats amb la 
professió i amb els recursos que ofereixen les diferents entitats. 

Activitats realitzades durant el 2020 (fins el mes de març):

Celebració dels Reis a la seu del Col·legi, on la Glòria Rubiol va parlar sobre el Seminari 
Permanent d’Història, en el qual ella hi participa.

Visita a l’Arxiu Fotogràfic de Catalunya.

Visita guiada la Fàbrica del Sol, equipament d’educació ambiental.

Visita al Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya i calçotada.

L’Equip ’65 està integrat per una setantena de persones i la presidenta és l’Eugènia Ros.

La irrupció de la covid-19 no ha permès fer totes les activitats programades per aquest any. 
No obstant, l’Equip 65 ha seguit participant a les reunions del Consell de la Gent Gran de 
l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Isabel Garcia, i fent tasques relatives al Seminari 
Permanent d’Història. 

Així mateix, s’ha mantingut contacte permanent amb les companyes mes delicades de salut i 
s’ha enviat una carta en memòria de les companyes que ens han deixat, ja que no s’ha pogut 
fer la tradicional missa de record. 
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LES 
DELEGACIONS
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Junta Territorial 

Vicedegà: Jaume Fort 
Secretaria: Teresa Galindo
Tresorera: Marta Compte

Durant l’any han realitzat 5 juntes territorials

La col·legiatura

551 col·legiades

74 altes

16 baixes

10 precol·legiacions

Relacions institucionals 
Al llarg de 2020, la Delegació de Girona ha mantingut diverses reunions per abordar 
temes vinculats a la professió amb diverses institucions i entitats com la Universitat de 
Girona, el Col·legi Oficial de Metges de Girona, el Col·legi de Farmacèutics, el Fòrum 
Sanitari, el Dixit, el DipSalut i Mifas (entitat que impulsa accions per millorar la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat física). 

Formació 
S’han impartit 5 cursos a la Delegació. 

 Taller “Millora el teu CV”.

 Curs “Elaboració del Pla individual d’Atenció dins del Marc de la LAPAD (PIA)”.

 Taller “Els ordres d’ajuda de Bert Hellinger”.

 Taller “L’acompanyament de persones en risc d’exclusió social cap a la inserció  
 sociolaboral”.

 Curs “Casos pràctics en la intervenció social”.

Actes
La Delegació ha organitzat, en solitari o conjuntament amb d’altres entitats, 6 jornades 
i/o xerrades durant aquest exercici. 

 Jornada “Taller pràctic sobre eines de coaching per a mediadors”, amb   
 motiu del Dia Europeu de la Mediació. Organitzat conjuntament amb Girona  
 Mediació.
  
 Xerrada “Envelliment en persones amb TA”. 

 Xerrada “De la mort com a tabú”.

 Xerrada “Mirada sistèmica en la intervenció”.

 Webinar “Diversitat sexual i de gènere en Treball Social: reptes per a revisar la  
 pràctica professional”. 

 Webinar “Els matrimonis forçats: una violència invisibilitzada”.

LES DELEGACIONS
DELEGACIÓ DE GIRONA
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També hem assistit i/o participat a: 

 Jornada “Drets i innovació en els serveis a les persones en temps de crisi”, organitzat  
 per Dixit Girona. El vicedegà, Jaume Fort, presenta i modera el cicle “Dret a la salut”. 

 Campanya de sensibilització sobre les cures pal·liatives, organitzada per la Societat  
 Catalano Balear de Cures Pal·liatives i l’Associació contra el Càncer de Catalunya. Hi  
 intervé Jaume Fort.

 Entrega Premis del V Concurs de Relats Marià Casadevall. Hi assisteix en representació  
 de la Delegació, Teresa Galindo.

Mediació
La Delegació ha comptat aquest any amb 7 mediadores en actiu que han fet 4 mediacions. 

Grups de Treball de la Delegació 
La Delegació ha tingut 3 grups de treball actius al llarg de l’any

GRUP EMERGÈNCIES

GRUP SIM GIRONA

GRUP DIGNIFICACIÓ PROFESSIONAL

ACCIONS

ACCIONS

ACCIONS

Referents: Magda Serrano
Membres: 8
Qui som: Som un equip de 
professionals formats i acreditats per 
fer intervenció en cas d’emergències 
psicosocials.

Referents: Àngels Arenyes
Membres: 2
Qui som: Equip de mediadores que 
ens vam constituir en SIM Girona, 
per donar a conèixer el servei de 
mediació.

Referents: Elisabet Fornell
Membres: 6
Qui som: Equip de professionals 
creat per reclamar la dignificació de 
la professió, visibilitzar les situacions 
de violència que pateix el col·lectiu i 
donar-los el suport adient.

• Reunions de coordinació de grup per 
programar guàrdies i per abordar temes de 
formació i actuació. 

• Reunions internes de grup.

• Organització del taller pràctic “Eines de 
coaching per a mediadors”, que es va fer 
amb motiu del Dia Europeu de la Mediació.

• Reunions de coordinació de grup. 

• Elaboració dun document per estudiar la 
situació de la professió en relació als riscos 
i agressions. 

• Participació en la creació del servei 
T’acompanyem del Col·legi. 
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LES DELEGACIONS
DELEGACIÓ DE LLEIDA

Junta Territorial 

Vicedegana: Núria Trepat Secanell 
Secretària: Montse Burgués Bargués
Tresorera: Pepita Blanch Bordalba
Vocals: Irene Gardeñes, Vanessa Briz, Mª José Gómez, 
Dolors Morera i Sandra Aymerich.

La Junta ha dut a terme 12 reunions al llarg de l’any

La col·legiatura

 581 col·legiades

49 altes

14 baixes

11 precol·legiacions

Relacions institucionals 
Durant l’any, la Delegació ha mantingut reunions amb diverses institucions i entitats 
com la Universitat de Lleida, Taula de Salut Mental de Lleida, Col·legi de Psicòlegs, 
Ajuntament de Lleida i Consell Assessor Municipal de la Infància. 

Formació 
Durant el 2020, s’han impartit 7 cursos a la Delegació. 

 Curs “Anàlisis de genogrames familiars des de la bio-psico-geneologia per a la  
 gestió de problemes bio-psico-socials, nivell 4”

 Curs “Anàlisis de genogrames familiars des de la bio-psicogenealogia per a la  
 gestió de problemes biopsicosocials. Nivell 2” 

 Taller “Els 10 millors Consells pera a la recerca de feina”

 Curs “Prestacions del sistema de la seguretat social a nivell contributiu i no  
 contributiu” 

 Curs “Anàlisi de genogrames familiars des de la bio-psicogenealogia per a la  
 gestió de problemes biopsicosocials. Nivell 2”

 Sessions grupals del servei de Sensibilització a la Supervisió.

 Curs “Terapéutica del duelo a través del coloreado de un Mandala”

Actes
La Delegació ha organitzat, en solitari o conjuntament amb d’altres entitats, 4 jornades 
i/o conferències. 

 Convidem a... Pilar Quejido: “Una experiència de treball en grup”

 “Els Cercles restauratius el pas de l’altre en la comunitat, obrint espais de   
 diàleg i escolta per cercar la responsabilitat i la participació en la solució” amb  
 motiu del Dia Europeu de la Mediació, organitzada pel Grup de Mediació de la  
 Delegació 
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 “Converses des del Treball Social”, jornada amb motiu del Dia Mundial Treball  
 Social, organitzada conjuntament la Universitat de Lleida.       
 
També hem assistit i/o participat a: 

 Jornada Migracions Forçoses, organitzada per la Universitat de Lleida. Assisteix  
 la vicedegana, Núria Trepat

 Acte amb motiu del Dia Internacional de l’Educació. Assisteix la vicedegana,  
 Núria Trepat

Convenis
Aquest 2020, la Delegació de Lleida ha signat un conveni amb el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida per col·laborar en temes de formació i serveis a les 
seves respectives col·legiades. 

Presència als mitjans
La Delegació ha tingut una aparició als mitjans, article “Repensar els Serveis Socials” 
del col·legiat i professor de la UdL, Xavier Pelegrí, al diari Segre. 

Mediació
Al 2020, la Delegació compta amb 7 mediadors/es en actiu que han realitzat 4 mediacions 
al llarg de l’any. 

El grup de Mediació de la Delegació, en conveni amb la Diputació de Lleida, va organitzar 
al gener uns tallers per apropar el servei SIM als i les professionals i usuaris dels Serveis 
Socials de la comarca.

Supervisió
Durant l’any s’han realitzat 3 supervisions a:  

Diputació de Lleida
Consell Comarcal de l’Urgell
Consell Comarcal del Segrià

Grups de Treball 
La Delegació ha tingut 2 grups de treball actius durant aquest any.

GRUP DE MEDIACIÓ ACCIONS

Referents: Montse Burgués Bargués
Membres: 7
Qui som: Grup de mediadores de Lleida que apostem per 
la formació continuada dels i les professionals, així com per 
organitzar actes i promocionar la coordinació amb altres 
entitats per fer créixer la mediació.

• Diverses mediacions

GRUP D’EMERGÈNCIES ACCIONS

Referents: Àlex Gatnau
Membres: 13
Qui som: Professionals del treball social de diferents àmbits 
que fem intervencions psicosocials en casos d’emergències 
i catàstrofes.

• Activacions per a 
l’atenció psicosocial en 
relació a la covid-19. 
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LES DELEGACIONS
DELEGACIÓ DE MANRESA-
CATALUNYA CENTRAL

Junta Territorial 

Vicedegana: Gemma Solanas i Bacardit 
Secretària: Eva Clapès Ayuda
Tresorera: Mercè Jubells Castelló

En total, s’han dut a terme 11 juntes territorials a la Delegació.

La col·legiatura

366 col·legiades

20 altes

3 baixes

2 precol·legiacions

Relacions institucionals 
Durant aquest any, la Delegació ha mantingut reunions i trobades amb diverses 
institucions i entitats com per exemple el Consell de la Gent Gran del Bages, Consell 
Municipal de la Gent Gran de l’Ajuntament de Manresa, Consell de la Solidaritat de 
l’Ajuntament de Manresa, el Protocol Violència Masclista de l’Ajuntament de Manresa, 
Taula Municipal de la Gent Gran, la Taula Municipal d’Habitatge, Pla Inclusió Social- 
Xarxa per la Inclusió Social de l’Ajuntament de Manresa i Col·legis Professionals. 

Formació 
Aquest any s’ha realitzat 1 curs a la Delegació. 

 Taller “Promoció de Salut a la feina, la cura de la salut del professional”. 

Actes
La Delegació ha realitzat 1 jornada al llarg de 2020.

 Cafe Tertúlia “La vinculació als Serveis Comunitaris de les persones sense llar”.

També hem participat a:

 Presentació de la “Guia contra el maltractament de la Gent Gran”, al Consell  
 Comarcal del Bages. Hi participa Gemma Solanas

 Jornada “Manresa ciutat cuidadora”. Hi participen Gemma Solanas i Mercè  
 Jubells.  

Mediació
La Delegació ha comptat durant l’any amb 3 mediadores homologades i s’han fet 2 
mediacions.  

Grups de Treball 
La Delegació ha tingut 4 grups de treball actius al llarg d’aquest any. 
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GRUP DE SALUT ACCIONS

Referents: Elisabet Hernández del 
Arco
Membres: 10
Qui som: La missió del grup és vetllar 
pel reconeixement professional de 
la Treballadora Social Sanitària dins 
les institucions de les que formem 
part. A través del grup compartim 
experiències i novetats i fem traspàs 
de nous circuits i protocols, entre 
d’altres. 

• Organització d’un cafè tertúlia amb la 
Fundació Arrels per conèixer com treballar i 
vehicular les situacions de sensellarisme als 
serveis de salut i socials del territori. 

GRUP D’EMERGÈNCIES ACCIONS

Referents: Sandra Trullàs
Membres: 9
Qui som: L’objectiu de la creació del 
grup territorial és que, en coordinació 
amb la Comissió d’Emergències i 
sota el funcionament procedimental 
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. 

• 6 de les integrants han participat en 
l’activació telemàtica per emergència 
sanitària de la covid-19 de la Direcció 
General de Protecció Civil-

• Redacció del capítol “Trabajo social en 
situción de AMV y catástrofe” de la nova 
edició del llibre Manual de Accidentes i 
múltiples víctimas y catástrofes.

GRUP DE SERVEIS SOCIALS ACCIONS

Referents: Sandra Trullàs
Membres: 5
Qui som: Grup de treballadores 
socials de la Catalunya Central que 
exerceixen als SS Bàsics. L’objectiu 
principal és treballar temes d’interès 
per a la  nostra professió i el nostre 
àmbit de treball.

• No s’ha fet cap accio durant aquest 2020.

GRUP TERRITORIAL DE L’ANOIA ACCIONS

Referents: Marta Roca Casanella
Membres: 4
Qui som: Espai de trobada de 
professionals de Treball Social d’Anoia. 

• S’ha fet una reunió interna.
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LES DELEGACIONS
DELEGACIÓ DE TARRAGONA

Junta Territorial 

Vicedegana: Emma Pérez 
Secretària: Mireia Bonet
Tresorer: Simón Sas
Vocal: Sandra Gimeno

S’han realitzat 7 reunions territorials al llarg de 2020  

La col·legiatura

440 col·legiades

58 altes

12 baixes

4 precol·legiacions

Relacions institucionals 
Aquest any, la Delegació ha realitzat diverses reunions i trobades amb institucions i 
entitats com la responsable de l’ensenyament de Treball Social de la Universitat Rovira 
i Virgili i el Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus . 

Formació 
Durant el 2020, s’han realitzat 2 cursos a la Delegació

 Taller “Dissenya el teu itinerari professional”. 

 Curs Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del professional 

Actes
La Delegació ha organitzat 1 acte. 

 IX Jornades de Mediació de Tarragona “Drets Fonamentals i Mediació”,   
 conjuntament amb l’Institut Municipal de Serveis Socials i el d’Educació   
 de l’Ajuntament de Tarragona, l’Associació de Professionals de la Mediació, el  
 Col·legi  de Graduats Socials de Tarragona, el Col·legi de Pedagogs i el Col·legi  
 Oficial de Psicòlegs. 

Mediació
Actualment la Delegació de Tarragona compta amb 8 mediadores habilitades en actiu 
que han fet 9 mediacions al llarg de l’exercici.

Grups de Treball 
La Delegació ha tingut 4 grups de treball actius al llarg de l’any. 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS ACCIONS

Referents: Sandra Gimeno
Membres: 9
Qui som: Grup de treballadores socials 
de la Tarragona que exergeixen o estan 
interessades en els Serveis Socials Bàsics. 
L’objectiu és oferir un espai de trobada 
per tractar temes d’interès comú, oferir-se 
suport mútuament, reflexionar i  debatre 
temes d’interès que afecten a la professió. 

• S’ha començat a treballar en la posada 
en comú per part dels diferents membres 
del Grup com ha sigut treballar des de 
casa a causa de la covid-19.

• També s’ha sol·licitat que algun dels 
grups de Barcelona puguin fer una 
xerrada al grup de Tarragona.

SALUT ACCIONS

Referents: Simón Sas 
Membres: 10
Qui som: Grup en el qual es vol 
compartir un espai on ampliar 
coneixements, intercanviar 
experiències de les diferents 
institucions/proveïdors sanitaris del 
territori i de les que formem part, 
debatre i reflexionar temes d’interès 
comú que afecten a la nostra tasca 
professional així com l’elaboració 
i/o actualització de nous circuits i 
protocols del treball social sanitari.

• Entrevista amb Ester Sentís, responsable 
del Dpt. de Farmàcia de la Regió Sanitària de 
Tarragona, on s’aborda el tema del col·lectiu 
de beneficiaris, sobretot dels menors 
d’edat amb discapacitats i de les possibles 
excepcionalitats que es podrien trobar.

• Trobada amb els referents territorials del 
SEVAD i CAD (criteris i escales de valoració).

• Participació en la Taula de Salut proposada 
pels diferents Grups del Col·legi.

MEDIACIÓ ACCIONS

Referents: Montserrat Combalia 
Membres: 4
Qui som: Actualment la Delegació compta amb 8 mediadores 
actives, cinc de les quals conformen aquest grup i també 
formen part del Servei d’Informació Mediadora (SIM). 

• Organització i participació 
en les IX Jornades de 
Mediació a Tarragona.

EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES 
TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

ACCIONS

Referents: Emma Pérez 
Membres: 5
Qui som: Constituït al 
2016, el grup aposta per 
la formació continuada 
per tal d’adquirir eines 
i estratègies per donar 
una bona intervenció a 
les necessitats sorgides 
de les emergències.

• Programació del calendari de guàrdies 2020.

• Reunions de coordinació via telemàtica per temes 
d’informació.

• S’ha respost a l’activació del Grup durant la crisi 
de la covid-19 donant suport telefònic psicosocial, 
d’assessorament, així com l’activació de recursos 
específics segons les necessitats detectades. 

• Cafè tertúlia online a la Delegació de les Terres de l’Ebre.

• Reunió amb la Regió Sanitària per parlar del protocol 
d’actuació al Camp de Tarragona en el cas d’una catàstrofe 
o emergència relacionada amb els plans d’emergència 
PLASEQCAT. 
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LES DELEGACIONS
DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE

Junta Territorial 

Vicedegana: Caterina Cortés i Sabaté 
Secretària: Cristina Barragán i Solé
Tresorera: Anna Maria Altadill i Ardit

Durant el 2020, s’han dut a terme 16 reunions territorials.

La col·legiatura

144 col·legiades

15 altes

2 baixes

1 precol·legiacions

Relacions institucionals 
Durant aquest any, la Delegació ha mantingut diferents trobades amb entitats i 
institucions com la el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el IDFO 
(Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació “UGT”).

Formació 
A la Delegació s’ha impartit 1 curs durant el 2020

 “L’entrevista Motivacional. Nivell 1”

Actes
La Delegació ha organitzat 4 activitats al llarg d’aquest any.

 Cafè tertúlia “Experiències i funcions del Grup d’Emergències durant la covid-19” 

 Cafè tertúlia “La situació de crisi existent en l’àmbit de la gent gran”,   
 organitzada conjuntament amb el CEESC de la Delegació Terres de l’Ebre.

 Cafè tertúlia “Presentació treball fi de carrera”. 

 Cafè tertúlia: “Contextualització de les Oficines d’Atenció a la Víctima del   
 Delicte dins del departament de Justícia”.

També hem assistit a: 

 Conferència amb motiu del Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes  
 de l’Holocaust organitzada per l’Ajuntament de Tortosa. Assisteix la vicedegana,  
 Caterina Cortés. 

 Debat per donar veu al col.lectiu de gent gran, organitzat per la ràdio   
 XarxaEbre a Ulldecona. Participa la tresorera, Anna M. Altadill.

Mediació
La Delegació de Terres de l’Ebre compta amb 3 mediadores actives.

Grups de Treball 
Durant el 2020, hi ha hagut 2 grups de treball actius a la Delegació. El d’Emergències i 
Catàstrofes és compartit amb la Delegació de Tarragona.
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GRUP DE SALUT I GENT GRAN 

GRUP D’EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES 

ACCIONS

ACCIONS

Referents: Anna M. Altadill i Ardit i 
Neus Jové Edó
Membres: 10
Qui som: A l’abril del 2018  decidim 
formar aquest grup en resposta a 
les preferències de la col·legiatura 
de les Terres de l’Ebre. Les nostres 
inquietuts prioritàries són la 
inexistència de TSS en els Equips 
d’Atenció Primària en les Terres de 
l’Ebre i l’existència de  l’aplicatiu 
informàtic “Salut-Social” com a 
substitut  i per a donar resposta a  la 
nostra intervenció professional.

Referents: Emma Pérez Pla
Membres: 5
Qui som: El grup d’Intervenció 
d’Emergències i Catàstrofes de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre es 
va  constituir al 2016. El formem 
professionals de treball social, 
degudament formats i acreditats 
per fer intervencions psicosocials 
en situacions d’emergència. El grup 
aposta per la formació continuada 
per tal d’adquirir eines i estratègies 
per donar una bona intervenció 
a les necessitats sorgides de les 
emergències.

• Reunions bimensuals internes  

• Hem treballat en temes com les funcions 
i competències del Treball Social en Salut, 
el reconeixement de la figura de la TS 
sanitària, en el Fòrum de Diàleg Professional 
del Departament de Salut, l’adequació , 
planificació i contingut de la formació de 
Grau de les professions sanitàries, entre 
d’altres.

• També impulsem la formació  de l’Escala 
ECISACH la qual cosa denota la motivació 
que existeix per millorar el coneixement i la 
intervenció del treball social a la salut.

• Programació del calendari de guàrdies 

• Programació d’un curs d’Emergències i 
Catàstrofes a Tarragona 

• Assistència a les reunions de coordinació 
de la Comissió d’Emergències per a 
l’organització del Congrés Internacional 
d’Emergències
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ELS
ACTES
DEL 2020
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20 de gener. Celebrem el Dia Europeu de la Mediació amb una conferència, organitzada 
per la Comissió de Mediació del Col·legi i centrada en els infants i el dret de família. 

 

24 de febrer. Tanquem el cicle de debats “Dones en diàleg”, impulsat per l’equip de 
gènere del Col·legi, amb una jornada dedicada al sensellarisme des d’una perspectiva 
de gènere. 

ELS ACTES DE 2020
Aquest any, la Seu Central del Col·legi hem organitzat un total de 14 actes, jornades i 
conferències. Arran de la irrupció de la pandèmia, els actes s’han fet en format webinar o 
semipresencials, complint sempre amb totes les mesures sanitàries. També, hem participat 8 
actes organitzats per d’altres entitats.  

Veure notícia Veure vídeo

Veure vídeoVeure notícia

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/celebrem-el-dia-europeu-de-la-mediacio-amb-una-conferencia-centrada-en-els
https://www.youtube.com/watch?v=49qyvRaTk_8&t=2s
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/abordatge-del-sensellarisme-des-de-la-perspectiva-de-genere
https://youtu.be/viPDjtZlbXo
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2 de març. Presentació del monogràfic “La separació i divorci dels pares: un procés 
amb efectes en els fills. Aportacions des de i per a la pràctica social”, obra de les 
treballadores socials Rosa González i Marta Gavaldà. 

11 de juny. Celebrem el primer webinar del Col·legi, sota el nom “L’atenció en el context 
d’emergències en aquesta pandèmia”, per conèixer de primera mà les vivències de tres 
treballadores socials que han estat en primera línia, actuant des de diferents àmbits.

30 de juny. Jornada virtual de Portes Obertes del Col·legi. Més d’un centenar de recent 
graduades en Treball Social participen en aquesta jornada on, a banda de donar a 
conèixer el Col·legi i els seus serveis, es van explicar dues experiències de treballadores 
socials davant la pandèmia. 

Veure vídeoVeure notícia

Veure vídeoVeure notícia

Veure vídeoVeure notícia

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/es-presenta-el-monografic-la-separacio-i-divorci-dels-pares-un-proces-amb
https://youtu.be/L0r6aAwS2m0
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/el-treball-social-imprescindible-en-latencio-la-pandemia
https://youtu.be/g6TCTwev6yE
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/mes-dun-centenar-de-persones-participen-les-portes-obertes-del-collegi
https://www.youtube.com/watch?v=wZRiUHGMdhs&t=15s
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10 de juliol. Webinar “La participació dels infants i adolescents en la presa de 
decisions”, organitzat per la Comissió d’Infància i Família del Col·legi.

9 de setembre. Webinar “Al voltant de la confidencialitat en temps d’incertesa”, amb 
la participació de tres professionals, dos del treball social i un del sector jurídic, per 
aportar mirades diferents però complementàries al voltant de la confidencialitat.

Veure vídeoVeure notícia

Veure vídeoVeure notícia

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/mirada-critica-la-participacio-dels-infants-i-adolescents
https://youtu.be/kdES1UU_V-g
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/reflexions-sobre-la-confidencialitat-en-temps-de-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=UiBp0ZlJ56I
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22 de setembre. Entrega de les Medalles d’Or del Col·legi. Acte celebrat a porta 
tancada i retransmès pel Youtube on es premia la trajectòria professional de Carmina 
Puig i Josefina Fernández, així com la tasca que realitza Arrels Fundació.  

5 d’octubre. La Comissió de Treball Social Comunitari organitza el webinar “Alimentació 
i vulnerabilitat en temps de pandèmia: estratègies, respostes i pràctiques”. 

 

Veure vídeoVeure notícia

Veure vídeoVeure notícia

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/emotiu-acte-dentrega-de-les-medalles-dor-2020
https://www.youtube.com/watch?v=JSV4xEiPddQ
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/lalimentacio-reflexions-sobre-una-necessitat-emergent
https://youtu.be/GC0NEZGswT4
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6 d’octubre. El Col·legi i la Comissió de Dones i Igualtat de l’Associació Intercol·legial 
realitzem el webinar “Repercussions personals i socials a les dones per la crisi de la 
covid-19”. 

23 d’octubre. Inauguració de la V edició del Postgrau de Peritatge Social amb la 
conferència “La rellevància del diagnòstic social en el peritatge social: metodologia 
i sistematització”, a càrrec de Núria Fustier, treballadora social i doctoranda. 

10 de novembre. Acte d’entrega dels Ajuts de Cooperació al Desenvolupament 
2019, que atorga el Col·legi, a través de la Comissió de Solidaritat i Cooperació. Les 
entitats que reben els ajuts són la Fundació Nuestros Pequeños Hermanos, l’Associació 
Solidària Amics de Mumbai i la Fundació Main.

Veure vídeo

Veure vídeoVeure notícia

Veure notícia

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/com-ha-afectat-i-esta-afectant-la-covid-19-les-dones
https://youtu.be/YnoVi0RwShY
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/en-marxa-la-5a-edicio-del-postgrau-en-peritatge-social
https://www.youtube.com/watch?v=C6ERRUvFgbU&t=2695s
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25 de novembre. Celebració l’Assemblea Ordinària i Extraordinària del Col·legi en 
format online. 

15 de desembre. La Comissió d’Habitatge del Col·legi presenta en un acte online el II 
Dictamen d’Habitatge i Treball Social. 

Veure notícia

Veure vídeoVeure notícia

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/celebracio-amb-exit-de-lassemblea-ordinaria-i-extraordinaria-del-tscat
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/presentem-el-ii-dictamen-dhabitatge-i-treball-social
https://www.youtube.com/watch?v=o2oinPEdnDM&t=8s
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16 de desembre. Presentació online dels dos primers monogràfics que ha elaborat el 
Seminari Permanent d’Història del Col·legi: “Inicis del treball social als hospitals de 
Catalunya” i “Treball Social Comunitari a Catalunya de 1960 a 1980. Una aportació 
històrica”.

 

Actes on hem participat

Jornada Anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva celebrada el 28 de gener, 
a través de Núria Carrera. 

La presidenta del Consell de Deontologia del Col·legi, Elisa Abellán, intervé en la jornada 
“Quins són els reptes ètics del treball en xarxa?”, que va tenir lloc el 18 de febrer. 

La degana del Col·legi, Conchita Peña, ofereix, el 9 de juny, la conferència “La importància 
del rol del Treball Social durant el Covid-19” en el marc del cicle de xerrades virtuals 
organitzades per Qida i relacionades amb “El rol de l’atenció domiciliària integrada en 
el model social i sanitari”. 

Prenem part en les II Jornadas de Trabajo Social y Adicciones, organitzades pel Consejo 
General del Trabajo Social, en col·laboració amb la Sociedad Científica Española de 
estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías (Socidrogalcohol) 
celebrades el 23 i 30 de juny. Ens representen Laura Morro, referent de la Comissió de 
Salut del Col·legi; i Agustí Bonifacio, membre de la Comissió de Salut Mental del Col·legi.

Veure vídeoVeure notícia

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/el-seminari-permanent-dhistoria-presenta-els-seus-primers-monografics
https://youtu.be/9SEKKgfcDqM
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La membre de Junta, Mercè Civit, participa, el 8 de juliol, en una de les taules rodones 
de l’Escola d’Estiu organitzada per CCOO de Catalunya. 

La degana del Col·legi, Conchita Peña, participa el 8 de setembre en l’acte oficial de 
presentació del Decàleg pel Dret a l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. 

Per commemorar el Dia Universal dels Drets dels Infants, la degana, Conchita Peña, 
participa participa, el 16 de novembre, en la cloenda de l’acte “La mirada sobre l’infant. 
Sexualitat a la infància”, organitzat per la Intercol·legial per a l’Infància i l’Adolescència.

Participem en les jornades sobre salut mental i entorn digital organitzades, el 19 de 
novembre, per la Fundació Congrés Català de Salut Mental amb una xerrada de la 
degana, Conchita Peña.  

Prenem part en l’acte d’entrega de les Medalles d’Honor de Barcelona 2020, celebrat 
l’1 de desembre, on la degana, Conchita Peña, recull en representació del col·lectiu una 
de les medalles en reconeixement a la tasca de les treballadores socials en el marc de 
la pandèmia. 
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ELS NOSTRES 
SERVEIS
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ELS NOSTRES SERVEIS
Formació

La situació creada per la covid-19 ha condicionat la formació d’aquest any, ja que amb l’estat 
d’alarma es van haver d’anul·lar els cursos programats a partir del març i fi ns el maig. De totes 
maneres, des del Col·legi s’ha treballat per seguir posant a l’abast de les i els professionals 
del treball social una àmplia oferta de cursos per facilitar l’actualització de competències o 
l’adquisició de noves. 

Al maig es va reprendre la formació en modalitat online, una de les principals novetats d’aquest 
2020, amb un total de 15 cursos realitzats en quest format i una participació de 380 alumnes 
de tot el territori. A partir de setembre, hem incorporat la modalitat híbrida, amb un mínim de 
participants presencials i la resta online. 

66 cursos programats

608 alumnes participants 

31 cursos realitzats 

Evolució cursos programats (2016-2020)

Evolució cursos realitzats (2016-2020)
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El curs principal impartit durant el 2020 és el de l’Ingrés Mínim Vital, del qual s’han celebrat 5 
edicions amb una participació de 117 alumnes. 

Imatges de cursos celebrats abans de la pandèmia

Formació externa

Durant el 2020, el Col·legi ha organitzat dos cursos, un de prestacions a la Seguretat Social i un 
altre de Discapacitat i transtorn de conducta per a dues entitats externes amb la participació 
de 39 alumnes en total. 

Formació universitària

El Col·legi, juntament amb diverses universitats catalanes, participa en l’organització de 
diferents postgraus i màsters vinculats al treball social, amb l’objectiu d’oferir al col·lectiu una 
formació específi ca i de qualitat. 

Postgrau en Peritatge Social 
A l’octubre arrenca la V edició d’aquest postgrau que es realitza amb 
la Universitat de Vic (UVic) i que té com a fi nalitat l’especialització 
en ciències socials forenses dels professionals de l’àmbit social. En 
aquesta nova edició hi participen 20 alumnes. 
Per donar el tret de sortida al Postgrau, i en el marc de la primera classe, 
se celebra la conferència inaugural “La rellevància del diagnòstic 
social en el peritatge social: metodologia i sistematització”, a càrrec 
de Núria Fustier, treballadora social i doctoranda. 

Evolució alumnes participants (2016-2020)

Com d’altres anys, s’ha seguit oferint cursos sobre temàtiques diverses. Com a novetat s’han 
incorporat cursos sobre:

 L’Ingrés Mínim Vital

L’orientació laboral per a col·lectius vulnerables

El treballador social en l’àmbit penitenciari

L’entrevista Motivacional

La intervenció telemàtica de suport a professionals 
del treball social durant la crisi de la covid-19
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Màster en Atenció Integrada a la Cronicitat i l’Envelliment 
A l’octubre s’inicia una nova edición d’aquest màster impulsat per l’Escola Superior de Ciències 
de la Salut Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració del Col·legi.  

Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa 
Al setembre, comença la tercera edició d’aquest màster que ofereix la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), amb la col·laboració del nostre Col·legi i del Col·legi Ofi cial d’Educadores i Educadors 
Socials, i que té com a objectiu formar especialistes en metodologies d’intervenció social i 
educativa innovadores per a l’acompanyament de persones, grups i comunitats en processos 
de canvi.

Orientació i Borsa de Treball 

Durant el 2020, s’han incrementat en un 18% respecte l’exercici anterior les ofertes publicades 
a la Borsa de Treball del Col·legi. En total, s’han publicat 1.725 ofertes, algunes de les quals 
donaven la possibilitat d’aplicar a més d’un lloc de treball.

Aquest augment respon a diversos factors. D’una banda, la tendència en positiu en quant a 
la contractació de treballadores socials; de l’altra l’efecte de la pandèmia que ha generat una 
major demanda de professionals; i fi nalment, pel bon funcionament de la plataforma de borsa 
de treball, que compta ja amb més de dos anys de funcionament. 

A destacar també l’augment de col·legiades i entitats inscrites a la plataforma durant el 2020. 
S’han incorporat a la plataforma 569 noves col·legiades, fent un total de 1.786. Pel que fa a 
entitats, comptem a 133 més respecte l’any passat i ja sumen un total de 412.

Evolució de les ofertes de treball (2018-2020)

Pel que fa a la tipologia d’ofertes publicades, majoritàriament provenen d’altres canals (és a 
dir, publicades a d’altres plataformes de recerca de feina). Seguidament, les ofertes públiques, 
que s’han incrementat un 43%. Després tenim les ofertes pròpies, aquelles que les empreses 
publiquen directament a la nostra plataforma i que en ocasions son exclusives nostres; i per 
últim les ofertes internacionals.

Tipus Nombre d’ofertes

Ofertes d’altres canals

Ofertes públiques

Ofertes pròpies

Ofertes internacionals

1.133

330

255

4

1.
7

2
5

1.
4

2
4

1.
10

8
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Distribució de les ofertes de 2020 en funció de la Delegació territorial del Col·legi 

Ofertes de les comarques de la Seu de Barcelona

Ofertes de les comarques de la Delegació de Girona

Ofertes de les comarques de la Delegació de Manresa-Catalunya Central

Ofertes de les comarques de la Delegació de Lleida

Ofertes de les comarques de la Delegació de Tarragona

Ofertes de les comarques de la Delegació de Terres de l’Ebre

Internacionals o altres

1150

192

120

102

96

44

21

En relació als àmbits de treball de les ofertes publicades, el sector de la gent gran segueix 
acumulant una part important de les ofertes, seguit de la inserció laboral, l’atenció primària, i 
l’àmbit d’Infància i Adolescència. 

En relació al 2019, destacar l’increment d’ofertes en els sectors de gent gran, orientació laboral 
per a col·lectius vulnerables, pobresa i exclusió social i àmbit sanitari.

Tipus Nombre d’ofertes

Gent gran

Inserció laboral

Atenció Primària

Infància i adolescència

Pobresa i exclusió

Discapacitats

Salut i sanitat

Immigració

Joventut

Dona i LGTBI

SAD

Altres

Salut mental

Treball Social Comunitari

Docència

Mediació

Habitatge

Justícia

Treball Social Centres educatius

Drogodependència

Treball Social Empresa

383

215

153

92

92

91

89

86

71

70

65

60

51

50

42

40

33

18

15

9

1
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Tallers de recerca de feina
Aquest 2020, s’han organitzat 18 tallers distribuïts entre totes les Delegacions del Col·legi. 
A causa de la situació sanitària, a partir del maig tots els tallers s’han realitzat en format 
online, mètode que ha tingut una gran acceptació i que ha permés arribar a més persones 
interessades. En total s’han inscrit 142 col·legiades.

Quant a nous cursos, s’ha programat per primera vegada el de “Orientació laboral per a 
col·lectius vulnerables”, amb molt bona acceptació. 

Assessoraments personalitzats
Durant aquest any, han rebut orientació un total 263 col·legiades i col·legiats, 61 més que el 
2019. 

S’han realitzat 156 entrevistes individualitzades on els temes més demanats han estat com 
millorar el CV, on trobar ofertes vinculades a l’àmbit d’interès i les oposicions a l’Administració 
pública. En total, s’han fet 50 assessoraments més que l’any anterior. La facilitat de fer aquestes 
sessions en format online ha propiciat que la demanda sigui major. A més, s’ha ofert orientació 
abans, durant i després dels tallers de recerca de feina a un total de 107 persones.

Consultoria professional i jurídica 

El Col·legi presta aquest servei a la col·legiatura mitjançant la col·laboració d’un equip 
multidisciplinari de professionals de diferents àmbits de treball. 
Al llarg d’aquest any, s’han respost 354 peticions, entre consultes, queixes i denúncies, el que 
suposa un 34% més en relació al 2019.

Procedència del total de les peticions ateses

Col·legiats/des 328

Ciutadania 8

Col·legi professional 6

No Col·legiats/des 1

Institucions 11

Consultes

Al 2020, s’han gestionat 345 consultes, un centenar més que l’exercici anterior. La pandèmia 
ha provocat un increment significatiu de les consultes, especialment en àmbits com el 
d’Assessorament jurídic, Borsa laboral, Serveis col·legials i Serveis Socials i Residències. 

Gran part d’aquestes consultes, han vingut de col·legiades (323). La resta han arribat 
d’institucions (11), d’altres col·legis (6), ciutadania (5) i no col·legiades (1).
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20192020

Assessorament jurídic

Tràmits i recursos

Serveis col·legials

Borsa laboral

Àmbit Serveis Socials

Participació a comissions i grups

Àmbit Residències gent gran

Àmbit Dependència

Funcions del treballador/a social

Formació

Àmbit Mediació

Àmbit Infància i Família

Àmbit Salut Mental

Consulta Consell Deontològic

Àmbit Salut

Àmbit Emergències

Àmbit Prestacions econòmiques

Novetats legislatives

Àmbit Peritatge

Àmbit Discapacitat

Àmbit Migracions i Interculturalitat

Assegurances

Emprenedoria

Àmbit Incapacitacions

Participació a Jornades i conferències

Àmbit Drogodependències

Àmbit Cooperació i Tercer món

Obligació col·legiació

Àmbit Treball Social comunitari

Àmbit Relacions Internacionals

Total Consultes

129

52

24

17

17

14

14

9

7

7

6

6

5

5

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

1

1

0

0

0

0

345

104

27

8

3

6

34

0

14

1

0

3

3

0

10

6

5

2

1

2

8

0

3

0

1

0

0

0

0

2

0

245

Queixes

S’han gestionat un total de 5 queixes al llarg de l’any, deu menys que l’any anterior.  S’han 
gestionat un total de 5 queixes al llarg de l’any, deu menys que l’any anterior.  D’aquestes, 4 les 
han fet col·legiades i col·legiats i una d’elles la ciutadania.

Tipologia de consulta
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2019

2019

2020

2020

Atenció Treballador/a Social

Posicionament del Col·legi

Servei del Col·legi

Difusió informació a la col·legiatura

 Total queixes

A professionals no col·legiats

A professionals col·legiats

Total denúncies

3

1

1

0

5

3

1

4

1

14

0

0

15

3

1

4

Denúncies
En total s’han gestionat 4 denúncies, el mateix nombre que al 2019, tres de les quals de 
ciutadans i una per part d’una col·legiada/col·legiat. 

Publicacions

La Revista de Treball Social (RTS)

Seguint amb la implementació de les línies estratègiques de l’actual equip de redacció, les 
principals novetats d’aquest 2020 han estat: 

Ampliació de l’equip de revisió externa i incorporació de nous membres al Consell 
Assessor Editorial.

A inicis d’any van deixar l’equip de redacció Josep Cazorla Palomo i Andrés Lorenzo 
Aparicio. En el seu lloc van entrar a l’equip Marta Arranz Montull i José Antonio Langarita 
Adiego.

S’ha seguit treballant per incloure la revista en els estàndards de qualitat de les revistes 
científiques. En aquest sentit, l’RTS forma part del repositori Latindex com a pas previ de 
la seva avaluació per entrar a formar part de Latindex 2.0.

S’ha elaborat el monogràfic sobre innovació i creativitat en la gestió del coneixement en 
treball social, titulat “El poder imparable de les idees en acció: de la innovació necessària 
al canvi possible”, en el qual ha col·laborat Silvia Navarro Pedreño.

Revistes publicades

Durant aquest any, a causa de la pandèmia provocada per la covid-19, s’han publicat dos 
números de la revista, el 218 i el 219, en comptes dels tres que estaven previstos, i que han 
seguit l’estructura habitual. 

El total d’articles presentats al 2020 per a la seva valoració han estat 39, dels quals, a data 31 
de desembre de 2020, se n’han publicat 15. Pel que fa a les ressenyes, se n’han rebut 14, de les 
quals 7 han estat publicades.

Tipologia de queixa

Tipologia de denúncia
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A fons: 4 articles

Compartint la pràctica professional: 3 articles

Ressenyes: 4 articles

Total autors/es: 15

Article traduït a l’anglès: “PRODERAI as a screening 
instrument: an educational control device”, de Chaimae El 
Jebary Amisnaou.

Monogràfic “El poder imparable de les idees en acció: de la 
innovació necessària al canvi possible”

Mapes i pistes sobre el sentit, les formes i les implicacions 
d’innovar avui: 2 articles

Compartint “lliçons apreses” a partir de la pràctica 
innovadora: 6 articles

Relats per obrir finestres amb vistes a la innovació: 3 articles

Total autors/es: 14

Article traduït a l’anglès: “Supporting social service teams 
in the promotion of more community-oriented intervention 
models: systematically organising the experience and 
compiling learning“, de Marta Ballester Frago.

Difusió de la RTS

Durant el 2020 s’han seguit difonent els continguts de la revista a través del perfil de Twitter 
(@RevistaRTS), creat a mitjans de 2019 i que ja compta amb més d’un miler de seguidores.

119 publicacions 

Les publicacions han arribat a unes 8.000 persones de mitjana

158 persones de mitjana han visitat cada mes el perfil

+375 seguidores aconseguides durant l’any

L’equip de redacció de l’RTS 

Directora: Rosa M. Carrasco Coria 

Sotsdirectora: Susana Lara Navas 

Equip de redacció: Marta Arranz Montull, Yolanda Fierro Fidalgo, Matilde González Jiménez, 
José Antonio Langarita Adiego, Clara Santamaria Jordana

Veure Consell Assessor Editorial 

Veure Equip de revisió externa 

https://www.revistarts.com/la-rts#qt-equip_rts-ui-tabs4)
https://www.revistarts.com/la-rts#qt-equip_rts-ui-tabs3)
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Principals activitats realitzades per l’equip de redacció de l’RTS

Al llarg de l’any s’han realitzat 9 reunions de l’equip de redacció de l’RTS, dues primeres 
presencials i la resta per videoconferència. La reunió prevista amb el Consell Assessor Editorial 
es va mantenir per correu electrònic degut a la situació de pandèmia. En aquest sentit, es 
va informar de les novetats de l’RTS i es va demanar assessorament i consell en relació a 
determinats aspectes, així com la valoració dels números publicats fins al moment.

Assessoria de Publicacions no periòdiques (APNP)

L’Assessoria de Publicacions No Periòdiques és la responsable de vetllar per la qualitat i 
adequació de les publicacions no periòdiques del Col·legi. També té com a objectiu potenciar 
la publicació de treballs de recerca per col·laborar en la formació disciplinar, contínua 
i acadèmica, donar a conèixer treballs inèdits relatius al treball social i els serveis socials, i 
estimular la recerca en i des del treball social.

Les seves tasques són:

 Recepció dels treballs presentats per ser publicats.

 Lectura, anàlisi i valoració dels documents presentats.

 Assessorament i propostes de millora dels documents acceptats per a la seva  
 futura publicació .

 Participació en el procés d’edició i maquetació.

S’han editat quatre llibres:

“Inicis del Treball Social als hospitals de Catalunya”. Monogràfic d’Història del Treball 
Social núm. 1, coordinat per Glòria Rubiol. El llibre presenta els resultats de la recerca 
realitzada per les autores amb l’objectiu de conèixer quan es va iniciar el treball social 
en els hospitals de Catalunya, quines treballadores socials varen ser-ne pioneres, com es 
varen organitzar els primers serveis o departaments de treball social hospitalari i quins 
hospitals varen ser-ne els pioners.

“El Treball Social Comunitari a Catalunya de 1960 a 1980. Una aportació històrica” 
Monogràfic d’Història del Treball Social núm. 2, realitzat per Teresa Casanovas Garcia, M. 
Montserrat Plans Ferrer i Rosa Romeu Tarragona. Aquest llibre ofereix una interessant 

L’Assessoria està integrada per Montserrat Bacardit, Cristina Rimbau, Pepita Rodríguez 
i Xavier Pelegrí que s’incorporà a finals d’any

A causa de la pandèmia, només s’ha mantingut 1 reunió presencial de l’equip assessor i 4 
reunions presencials amb autors de treballs presentats. Les reunions habituals s’han substituït 
pel contacte en línia i telefònic, que s’ha incrementat per la manca de presencialitat i pel 
seguiment dels nous llibres entrats i en curs. També s’han fet reunions amb la degana i la 
gerent per tractar temes de disseny de les publicacions.

Activitats de l’any

Publicacions:
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informació, en molts aspectes inèdita, sobre els orígens del Treball social comunitari a 
Catalunya, fruit d’una àmplia recerca documental i dels relats d’experiències directes 
viscudes en primera persona per treballadores socials.

II Dictàment d’Habitatge i Treball Social. Elaborat per la Comissió d’Habitatge del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya.

“Qui governa els serveis socials en el món local”. IX Premi Dolors Arteman, en la categoria 
de Millor proposta de recerca a realitzar. De les autores Maite Boldú, Xavier Casademont 
i Mercè Ginesta.

Altres accions:

Actualització de la Guia de Publicacions i del disseny i maquetació de les publicacions: Durant 
aquest any s’ha treballat en l’actualització de la Guia de Publicacions -l’actual és d’octubre de 
2019- per orientar millor a les autores-ors en la presentació dels documents dels seus treballs. 
Així mateix, s’ha treballat en la millora del disseny dels llibres, procés que està obert i en curs.

Presentació alternativa per a l’exposició dels llibres editats pel Col·legi: Al 2019, l’Assessoria 
va dur a terme la recopilació i classificació de tots els llibres editats pel Col·legi des de 1984, 
creant el fons de publicacions col·legials que, a desembre de 2020, consta de 54 llibres editats 
i presentant una proposta de creació d’una exposició itinerant a les delegacions. Degut a la 
pandèmia, es va cercar una proposta alternativa d’exposició online al web del Col·legi i que es 
troba en procés de treball.

“Catorze dones. El treball social a Catalunya (1931-2020)”. Autores: Violeta Quiroga, 
Josep Maria Mesquida i Aida Ballester.

“El trabajo social en acción. Prácticas profesionales en los servicios sociales básicos”. X 
Premi de Recerca Dolors Arteman en la categoria de Millor recerca realitzada, de Sergi 
Sánchez Castiñeira.

“Acompanyament a persones en situació de sense llar: una mirada des del treball social”. 
Autores: María Virginia Matulič Domandzič, Núria Fustier García i Albert García Gispert.

Documents en estudi:

“El nostre espai. Treball social de grups en drogodependència. Evolució històrica i retrat 
actual a Catalunya”

“Projectes de Treball Social en l’àmbit grupal i comunitari en salut mental”, impulsat per 
la Comissió Salut Mental

“Cronologia contextual i filosòfica dels primers anys del concepte de Case work 
professional”. Dolors Colom Masfret

Documents en procés de publicació:
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Supervisió 

El Col·legi ofereix un servei de supervisió, amb diferents modalitats, per tal d’afavorir la reflexió 
i el pensament de les professionals i potenciar, així, les seves capacitats i competències. 

Actualment el Col·legi compta amb 25 supervisores acreditades. Durant el 2020 s’han realitzat 
16 supervisions a les següents entitats: 

 Diputació de Barcelona 

 Ajuntament de Lleida 

 Agència d’Habitatge 

 Fundació Galatea 

 Consell Comarcal Alt Penedès 

 Consell Comarcal del Segrià (grup de directius)

 Consell Comarcal del Segrià  

 Consell Comarcal de l’Urgell

Sensibilització a la supervisió
Durant el 2020, s’han programat 12 grups de sensibilització a la supervisió, tant a la Seu central 
com a les Delegacions. Aquestes sessions estan adreçades a professionals que s’hagin iniciat 
en el món laboral, o estiguin en actiu, amb l’objectiu d’oferir acompanyament en aquestes 
primeres etapes de la seva prŕctica laboral.  

A més s’han realitzat 6 sessions de sensibilització a la supervisió en modalitat individual, i, per 
primera vegada, s’ha iniciat un grup en la segona fase del projecte de sensibilització. 

Registre de mediadores i SIM  

Des del Col·legi gestionem el torn de mediacions a través del Centre de Mediació de Dret 
Privat que pertany al Departament de Justícia de la Generalitat, realitzant les altes, baixes i 
modificacions de dades en el registre de persones mediadores.

4 noves mediadores habilitades el 2020

35 mediadores en actiu a les llistes de Justícia.

208 mediadores del Col·legi habilitades

Al llarg d’aquest any, s’han realitzat 33 mediacions per part de treballadores socials. 

Distribució de les mediadores per àmbits

Àmbit Familiar

Dret Privat

Dret Privat i Familiar

35

15

15
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Pèrit de família i incapacitacions

Sense especialitat

Pèrit de família

Pèrit d’incapacitacions

86

79

40

25

El Col·legi ofereix el Servei d’Informació Mediadora (SIM), tant a la Seu Central com a les 

Delegacions. Aquest servei, homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat, està adreçat 

a persones en processos de conflicte que requereixen informació sobre els avantatges de la 

mediació i orientació en el seu cas en particular. En el 2020, s’han tramitat 9 peticions de SIM.

Registre de pèrits

Durant aquest any s’han inscrit al llistat públic Departament de Justícia un total de 230 pèrits 
socials habilitats pel nostre Col·legi.

Distribució dels pèrits segons l’especialitat

SuporTS

Des de 2016, el Col·legi i la Fundació Galatea tenim en marxa SuporTS, un programa específic 
i pioner que presta 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. Un total de 6 persones han 
usat el servei al 2020.
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COMUNICACIÓ
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COMUNICACIÓ
Externa

Més presència als mitjans
Durant el 2020, el Col·legi ha incrementat lleugerament la seva presència als mitjans de 
comunicació, amb un total de 125 aparicions. Es manté la línia ascendent dels impactes dels 
darrers anys, cosa que denota la consolidació de la “veu” del Col·legi en l’entorn mediàtic. 

Evolució dels impactes als mitjans (2016-2020)

Consulta les aparicions de premsa del Col·legi 

Els principals temes d’interès 
Sense dubte, el tema que ha acaparat gran part de les aparicions ha estat la covid-19 i tot el 
que s’ha derivat de la situació de pandèmia (paper del treball social, activacions de l’Equip 
d’Emergències, el col·lapse de les UCI’s socials, etc.). 

La nostra participació dins de la Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les 
persones també ha generat molts impactes, així com l’estudi sobre les desigualtats en l’àmbit 
laboral elaborat per la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial que presidim i els temes 
relacionats amb l’habitatge.

Temes amb més impactes

Covid-19

Mesa unitària en defensa del sector social

Estudi desigualtats laborals de la Comissió de Dones 

i Igualtat de la Intercol·legial

Habitatge

Veure web

125

118

105

86

107

https://www.tscat.cat/informacio/el-collegi/transparency?qt-transparencia=4&qt-sala_de_premsa=1#qt-sala_de_premsa)
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Actitud proactiva del Col·legi 
Aquest 2020, el Col·legi ha augmentat la seva proactivitat cap als mitjans, elaborant o participant 
en un total de 18 notes de premsa (6 més que l’exercici anterior). També s’ha mantingut la 
col·laboració regular amb el diari digital Social.cat a través de la publicació d’articles d’opinió. 

Del total de notes de premsa:

Comunicació interna

El Col·legi compta amb diferents canals de comunicació per informar la col·legiatura sobre 
l’actualitat Col·legi i tot el relacionat amb la professió. 

Web Corporatiu
És l’eina per donar a conèixer qui som, quina feina fem, com ens organitzem, quins cursos 
i activitats preparem, així com per explicar tots els serveis i publicacions professionals que 
posem a l’abast de la col·legiatura. 

Durant tot l’any la web ha estat en constant actualització, amb la creació de nous espais com 
l’Escrivim i diferents espais amb informació d’interés professional relacionada amb la covid-19. 
En total, s’han publicat més de 270 notícies i una quinzena d’slides. 

Les visites al web s’han incrementat un 126% en relació a 2019, amb un total de 658.534. Les 
pàgines visualitzades han estat 1.936.320, un 6% més respecte l’any passat.

Actitud proactiva del Col·legi 
Aquest 2020, el Col·legi ha augmentat la seva proactivitat cap als mitjans, elaborant o participant 
en un total de 18 notes de premsa (6 més que l’exercici anterior). També s’ha mantingut la 
col·laboració regular amb el diari digital Social.cat a través de la publicació d’articles d’opinió. 

Del total de notes de premsa:

12 pròpies (únicament en nom del TSCAT) 

6 en col·laboració amb d’altres col·legis i/o organitzacions. 

Consulta les notes de premsa del Col·legi Veure web

https://www.tscat.cat/informacio/el-collegi/transparency?qt-transparencia=4&page=0%2C0)
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2018

2019

2020

93.982

291.186

658.534

Aquest increment de visites al 2020 respon a l’efecte de la pandèmia –que ha fet que hi hagi 
més accessos al web per cercar informació– i, també, al major trànsit provocat per l’adaptació 
de la web als dispositius mòbils implentada a finals de 2019. No obstant, ja portem dos anys 
d’important creixement, cosa que s’explica, principalment, per la posada en marxa de la 
plataforma Borsa de Treball, secció estrella de la web.

Al setembre posem en marxa una campanya d’actualització de la base de dades de 
la nostra web. En total, hi participen 1.555 col·legiades i col·legiats, que accedeixen 
a la seva àrea personal de la web per modificar o afegir les seves dades personals 
i professionals

Les nostres publicacions digitals

Al 2020 hem seguit enviant els butlletins digitals “Al dia TSCAT”, que recull l’actualitat setmanal 
del Col·legi, i el “Fem Visible”, resum informatiu de la Junta de Govern que s’envia un cop al 
mes. 

48 Al dia TSCAT enviats

11 Fem Visible enviats

Xarxes socials

El Col·legi està present de forma activa en tres xarxes socials per informar sobre l’actualitat del 
Col·legi i fer sentir la veu del treball social: Facebook, Twitter i Youtube. 

Pel que fa a seguidores, aquest any hem crescut a totes les xarxes. Significatiu el cas del 
Youtube on l’augment ha estat espectacular. La situació de pandèmia ha provocat que apostem 
pels webinars i les retransmissions en directe dels nostres actes i això ha fet crèixer el canal. 
També l’abast i impacte de les nostres publicacions a totes les xarxes ha estat per sobre en 
relació al 2019.

Evolució de les visites a la web (2018-2020)

       Facebook

 5.539 seguidores 
 
 Hem guanyat 528 seguidores en tot l’any 

 407 publicacions realitzades al llarg de l’any

 Les publicacions han arribat a una mitjana de 18.400 persones al mes (+ 11,6% en relació 
 al 2019)



82

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA

       Twitter

 4.354 seguidores 

 Hem guanyat 640 seguidores en tot l’any.

 Hem fet 549 tweets

 La mitjana d’impressions mensuals que ha estat de 93.592 al mes (+39% respecte 2019)

       Youtube

 305 subscriptores

 Hem guanyat 223 subscriptores al llarg de 2020.

 Hem publicat 35 vídeos en tot l’any, 9 dels quals han estat retransmissions en directe. 

 7.300 visualitzacions, un 135% més que al 2019
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