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PRESENTACIÓ 

PRESENTACIÓ DE LA DEGANA

Em complau presentar-vos la Memòria d’Activitats 2021, una publicació on podreu veure les 
accions i iniciatives que ha fet el Col·legi durant l’any, així com un resum del funcionament dels 
principals serveis que s’ofereixen a la col·legiatura. 

Aquest any hem seguit adaptant la nostra activitat als requeriments imposats per la pan-
dèmia. Hem anat combinant els actes, formacions, reunions, etc. online, amb les híbrides i 
presencials sempre que les circumstàncies ho permetien. Aquest context tant canviant no ha 
posat fàcil l’organització de les diferents activitats, per això vull agrair al personal del Col·legi, 
tant de la Seu Central com de les Delegacions, la seva flexibilitat i capacitat d’adaptació a les 
circumstàncies per seguir fent funcionar el Col·legi i l’atenció a les col·legiades i col·legiats amb 
la màxima normalitat i sense perdre la qualitat en el servei.

Un dels fets important d’aquest 2021 ha estat la convocatòria de les eleccions per renovar la 
Junta de Govern del Col·legi. Unes eleccions que, finalment, no es van celebrar, ja que només 
es va presentar la candidatura que encapçalava jo mateixa. D’aquesta manera, hem encetat un 
nou mandat per als propers 4 anys carregat de projectes i amb un equip, integrat per dotze 
dones i dos homes, jove, polivalent, representatiu de tot el territori, amb molta il·lusió i ganes 
de treballar per la professió. Aprofito aquestes línies per agrair la feina i el compromís amb la 
professió de les persones que van integrar la Junta abans de les eleccions i que ja no continuen 
en aquesta nova etapa: Marga Garcia, Juan Manuel Rivera, Lucia Guerrero, Núria Trepat, Gem-
ma Solanas, Caterina Cortés, Juan Roman i Arantza Rodríguez.

En l’àmbit del reconeixement al treball social i, en concret, al treball social sanitari, m’agradaria 
ressaltar la inclusió de tres representants de la nostra disciplina, juntament amb sanitaris i 
juristes, dins de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya per al compliment de la 
llei d’Eutanàsia. Sense dubte, ha estat un dels fets més rellevants, pel que representa per a la 
professió, d’aquest any.  

Aconseguir fets com aquest és fruit de tota la tasca que s’està fent per visibilitzar i posar en 
valor el paper del treball social en els diferents àmbits 
d’intervenció i que, enguany, s’ha vehiculat a través 
de més de 40 reunions amb institucions i entitats, 
amb prop d’una quinzena de posicionaments propis 
sobre reivindicacions i preocupacions de la professió 
i amb la nostra presència en més d’un centenar 
d’organismes i plataformes. També amb tota la feina 
que s’ha fet de cara a l’opinió pública, a través de 
notes de premsa i aparicions en diferents mitjans de 
comunicació. En aquest sentit, des de finals d’aquest 
any, hem apostat per encetar una nova estratègia 
proactiva d’apropament als mitjans per fer sentir la 
veu del Col·legi i de la professió, organitzant trobades 
grupals i individuals amb periodistes. 

Així mateix, com a part d’aquesta línia d’incrementar la visibilització i com a resultat de 
l’auditoria interna en comunicació realitzada entre el 2020-2021, hem decidit augmentar la 
nostra presència xarxes socials amb l’obertura de perfils del Col·legi a Instagram i Linkedin. 

Voldria felicitar-nos, un any més, perquè seguim creixent de formar espectacular en el nom-
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bre de col·legiades. Ja som 6.721! Per a nosaltres 
això és cabdal, perquè sabem que la nostra força 
i representativitat a l’hora de defensar la profes-
sió ens la doneu totes i tots vosaltres.  
Els serveis del Col·legi han continuat registrant 
un molt bon funcionament. La Formació, amb 
més d’una seixantena de cursos impartits i amb 
els cursos online plenament consolidats. 
La Consultoria professional i jurídica, amb quasi 
400 consultes ateses. Menció especial mereix 
el servei d’Orientació i Borsa de Treball, que ha 
batut tots els rècords amb 2.357 ofertes de treball 
publicades al llarg de l’any. En la línia de seguir 
vetllant per la cura de les nostres col·legiades i 
col·legiats, hem posat en marxa, aquest 2021, el nou servei “T’acompanyem”, que pretén oferir 
assessorament i acompanyament a aquells i aquelles professionals que han patit o estan patint 
situacions de violència a la feina.

D’altra banda, vull agrair a totes les Juntes Territorials del Col·legi, tota la tasca de representació 
i visibilització dels territoris, així com l’apropament de les activitats i serveis del Col·legi a 
totes les col·legiades d’aquestes zones. També el meu reconeixement a les Comissions, els 
Grups de Treball, el Consell de Deontologia, l’equip de la RTS, l’Assessoria de Publicacions no 
Periòdiques, el Seminari Permanent d’Història i l’Equip 65 la gran activitat realitzada aquest 
any i que veureu reflectida en aquesta Memòria.

En aquest sentit, destacar l’àmbiciós i interessant projecte que ha impulsat l’Assessoria de 
Publicacions: l’exposició virtual “40 anys de llibres. Recorregut històric per les publicacions 
del Col·legi de Treball Social”, una mostra que ens permet fer un passeig virtual per més d’una 
seixantena de publicacions que aborden diferents temàtiques i àmbits del treball social. Tam-
bé, donar la benvinguda a la nova Comissió de Gènere del Col·legi, un pas més dins la nostra 
voluntat d’incorporar la mirada de gènere de manera transversal a totes les nostres actuacions 
com a Col·legi i com a professió. Finalment, m’agradaria aprofitar aquestes línies per donar les 
gràcies per la feina feta a les tres integrants del Consell de Deontologia que han deixat a finals 
d’any aquest organisme. Es tracta de la presidenta del Consell de Deontologia, Elisa Abellán, i 
les membres Jose Fernández i Nel·la Gonzalo. 

Comencem un nou any farcit de projectes que ens il·lusionen i que ens permetran seguir mi-
llorant com a Col·legi però també seguir defensant i posicionant la professió. Un, en el que 
portem temps treballant, és la celebració del I Congrés d’Intervenció Psicosocial en Emergèn-
cies que farem a Barcelona del 27 al 29 d’abril. Però en tenim d’altres com concretar el nou 
espai on ubicarem la seu col·legial de Barcelona, implementar la ISO 9001 i el sistema d’acredi-
tacions del Col·legi -començant per la supervisió-, l’actualització del Codi Deontològic, l’Arxiu 
del Col·legi o la reactivació de la relació amb les diferents universitats de treball social de Cata-
lunya. Us convido a llegir aquesta Memòria on trobareu el resultat de l’esforç de totes les per-
sones 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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EL COL·LEGI

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. 
Aquest 2021 s’han celebrat dues Assemblees Generals en format online, una el 25 de març i la 
segona el 16 de desembre.

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. 

   34 reunions de Junta de Govern Permanent
   12 reunions de Junta de Govern Ampliada

L’ORGANITZACIÓ

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/celebrada-lassemblea-general-del-collegi
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/celebrem-lassemblea-general-del-collegi-de-desembre
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Les eleccions. El 15 d’abril es van convocar les eleccions ordinàries a la Junta de Govern 
del Col·legi per celebrar-se el 16 de juny. Donat que només es va presentar una candidatura, 
encapçalada per la degana actual, Conchita Peña, aquesta va ser proclamada com a guanyadora 
el 10 de maig. 

Composició de la nova Junta de Govern sorgida de les eleccions: 

· Degana: Conchita Peña 
· Vicedegana: Mercè Civit
· Secretari: David Rodríguez
· Tresorera: Laura Morro
· Vicesecretària: Meritxell Ortiz
· Vicedegana de Lleida: Irene Gardeñes
· Vicedegana de Girona: Mònica Franco
· Vicedegana de Tarragona: Emma Pérez
· Vicedegana de Manresa - Catalunya Central: Alícia Fernàndez
· Vicedegana de Terres de l’Ebre: Neus Jové
· Vocals: Francina Planas, Adam Benages, Judit Rodríguez i Paula Bertomeu

Composició de la Junta de Govern abans de les eleccions:
· Degana: Conchita Peña  
· Vicedegana: Marga Garcia   
· Secretari: Juan Manuel Rivera 
· Tresorera: Mercè Civit 
· Vicesecretària: Lucia Guerrero      
· Vicedegana de Lleida: Núria Trepat
· Vicedegà de Girona: Jaume Fort 

· Vicedegana de Tarragona: Emma Pérez 
· Vicedegana de Manresa - Catalunya Central:       
  Gemma Solanas 
· Vicedegana de Terres de l’Ebre: Caterina Cortés 
· Vocals: David Rodriguez, Juan Roman 
  i Arantza Rodriguez
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El 29 de maig se celebra una sessió de treball entre la nova Junta de Govern, 
sorgida del procés d’eleccions, i la Junta sortint, amb l’objectiu de compartir projec-
tes, experiències i vivències entre les noves persones que formaran part de la Junta i 
les que ja no segueixen, per seguir impulsant i fent créixer el Col·legi i la professió.

Pel que fa a la Junta de Govern ampliada, a 31 de desembre, estava integrada per:

· Lluïsa Moncunill, Comissió de Dependència
· Encarna Torres, Comissió de Dependència i Discapacitat
· Isabel Macarulla, Comissió de Dependència i Discapacitat
· Loli Jiménez, Comissió de Gènere
· Antònia Albert, Comissió d’Habitatge
· Matilde González, Comissió d’Infància i Família
· Olga Zamora, Comissió de Mediació
· Clàudia Erill, Comissió de Migracions i Interculturalitat
· Eva Giralt, Comissió de Peritatge Social
· Joana Guirao, Comissió de Relacions Internacionals
· Sonia Baceiredo, Comissió de Serveis Socials Bàsics
· Rosa Mª Garriga, Comissió de Supervisió
· Loida Mejias, Comissió de Treball Social Comunitari
· Mercè Rico, presidenta en funcions del Consell de Deontologia
· Rosa M. Carrasco, directora RTS
· Eugènia Ros, presidenta Equip 65
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Durant el 2021, s’han produït els següents canvis a la Junta de Govern ampliada:

     Al juny, s’incorpora Loli Jiménez, com a referent de la nova Comissió de Gènere.

     Al desembre, Mercè Rico substitueix Elisa Abellán com a presidenta en funcions del   
     Consell de Deontologia. 

L’equip humà del Col·legi 

L’equip tècnic del Col·legi està integrat per un total de 14 persones repartides entre la Seu 
Central i les cinc delegacions territorials (Girona, Lleida, Manresa, Tarragona i Terres de l’Ebre). 

Equip de la Seu Central del Col·legi

Equip de les Delegacions del Col·legi
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El 2021 finalitza amb un total de 6.721 col·legiades i col·legiats, un 5% d’increment de la 
col·legiatura en relació al 2020. El col·lectiu segueix sent majoritàriament femení, amb un 92% 
de dones i un 8% d’homes.

LA COL·LEGIATURA

Evolució col·legiatura (2017-2021)

Distribució de la col·legiatura segons el territori
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Altes col·legials
Evolució de les altes col·legials (2017-2021)

Distribució de les altes per Delegacions

Distribució de les baixes per Delegacions 

Baixes col·legials
Evolució de les baixes col·legials (2017-2021)

El principal motiu de baixa és no exercir la professió, seguit de trasllat a un altre Col·legi o país, malaltia i/o defunció, 
estar a l’atur o jubilar-se (tot i que en aquest darrer cas es dona l’opció de mantenir la vinculació sense pagar la quota).
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Les precol·legiacions
Durant el 2021, s’han precol·legiat un total de 140 estudiants que han aprovat la meitat dels 
crèdits dels estudis de Grau de Treball Social. Gràcies a aquesta opció, poden gaudir d’una part 
dels serveis del Col·legi de forma gratuïta.

Per tal de donar a conèixer entre els i les universitàries el Col·legi i els seus serveis, així com la 
precol·legiació, s’han realitzat durant aquest any les següents accions: 

 
 Xerrada a estudiants del Grau de Treball Social de la Universitat Pere Tarrés.

 Xerrada a estudiants de 4t del Grau de Treball Social, de l’assignatura de Gestió   
 d’Organtizacions, de la Universitat de Lleida. 

 Jornada virtual de portes obertes al Col·legi, amb la participació de 52 estudiants. 

 Jornada virtual de portes obertes a la Delegació de Girona. 

Evolució de les precol·legiacions  (2017-2021)
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El Col·legi, un any més, ha defensat la professió i el col·lectiu de treballadores i treballadors 
socials en diferents espais i mitjançant diferents mecanismes i estratègies.

LA VEU DEL COL·LEGI

+ de 40 reunions institucionals 
Representació en + de 140 organismes i plataformes
13 posicionaments i comunicats propis

De les més de 40 reunions institucionals realitzades amb Generalitat, Diputació de Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, universitats, altres Col·legis professionals, Consejo General del Trabajo 
Social, l’Associació Intercol·legial, entitats del tercer sector, etc. en destaquem les següents:

Reunió amb el secretari general de Treball, 
Afers Socials i Família, Oriol Amorós, per 
parlar de temes que preocupen a la professió, 
així com de la vacunació del col·lectiu. 

Reunió conjunta dels col·legis professionals 
implicats en el sistema de salut amb el 
vicepresident del Govern de la Generalitat, 
Pere Aragonès, per millorar i definir el model 
sanitari català del futur.

Reunió amb la consellera de Drets Socials, 
Violant Cervera; el director general de Serveis 
Socials, Josep Maria Forné; el director general 
de prestacions socials, Jordi Miquel Sendra; 
i la directora general d’Acció Cívica i 
Comunitària, Cesca Domènech, per mostrar 
la preocupació per la situació dels serveis 
socials.

Reunió amb la consellera de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà; el cap 
de Gabinet, Bernat Picornell; i el responsable 
del Programa Pilot de la Renda, Sergi 
Raventós, per parlar de la participació en 
el pla pilot de la Renda Bàsica Universal.

Reunió amb la degana de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona (ICAB), Mª Eugè-
nia Gay, per enfortir els vincles entre les dues 
institucions, traçar sinergies i treballar conjun-
tament temes estratègics per a la professió.

Reunió com a membres del Consell Assessor 
per implementar la Renda Bàsica Universal.
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Durant l’any hem signat dos convenis de col·laboració amb: 

 El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) per impulsar la realització  
 i  difusió d’activitats i projectes d’investigació.
 
 La Universitat de Barcelona per potenciar projectes de col·laboració.
 

Pel que fa als comunicats i posicionaments, hem publicat 13 propis sobre temes    
d’interès per a la professió. També ens hem adherit a manifestos i accions    
d’altres entitats per defensar els drets socials.

 Un sostre digne i estable per a les persones en situació de sense llar”. Comunicat del  
 Col·legi per expressar la preocupació per la situació que pateixen les persones que 
 viuen al carrer.

 Participació al vídeo conjunt “Raons per vacunar-me” impulsat per tots els col·legis   
 professionals de l’àmbit de la salut. 

 Suport al comunicat de rebuig al recurs presentat contra la Llei de Regulació dels   
 Lloguers, impulsat pel Sindicat de Llogateres. 

 Comunicat per celebrar la norma que permet a les professionals de centres    
 sanitaris i sociosanitaris que contraguin la covid-19 acollir-se a les prestacions   
 per malaltia professional. 
 
 Comunicat sobre la vacunació de les treballadores socials davant la covid-19.

Pel que fa a la representació en organismes i plataformes, aquest 2021 hem sumat la nostra 
presència a:

L’Aliança per a la Segona Oportunitat.

La Comissió de Garantia i Avaluació de 
Catalunya per al compliment de la llei 
d’Eutanàsia.

La plataforma «+ Drets i + Justícia Social».
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Suport al manifest ‘Vacunes: un bé públic universal’, del Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya. 

“Feminisme i treball social: una unió imprescindible”, manifest del Col·legi amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones. 

Adhesió a la petició de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado per demanar una 
solució urgent a la situació de les persones migrants a Canàries. 

Comunicat conjunt amb els Col·legis d’Educadores i Educadors Socials, Pedagogia i 
Psicologia on rebutgem els atacs a centres de Serveis Socials i Oficines d’Habitatge i 
donem suport a les i els professionals que fan atenció directa. 

Comunicat del Col·legi per manifestar el malestar perquè no s’està vacunant al nostre 
col·lectiu amb la mateixa rapidesa que a d’altres professionals que treballen en els 
mateixos dispositius d’atenció social. 

Comunicat de suport a les professionals dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa 
després de les greus acusacions de certes entitats en relació a la tasca d’aquestes 
professionals. 

Participació a la manifestació de l’1 de maig, convocada pels sindicats CCOO Catalunya 
i UGT de Catalunya.

Comunicat del Col·legi en relació al paper de Serveis Socials en la tramitació de l’Ingrés 
Mínim Vital. 

Suport a les reivindicacions del Sindicat de Llogateres per exigir al Govern espanyol el 
compromís de no impugnar la llei que regula el preu del lloguer. 

Adhesió al comunicat de l’ACPSM-AEN per reclamar una mirada biopsicosocial de la 
salut mental a La Marató de TV3 d’aquest any. 

Comunicat del Col·legi per mostrar el compromís amb el col·lectiu LGTBIQ+ des de la 
praxi del treball social. 

Comunicat del Col·legi per manifestar la desigualtat creixent en el sensellarisme durant 
el toc de queda. 

Comunicat del Col·legi en relació al Dia Mundial de l’Assistència Humanitària. 

Comunicat del Col·legi amb motiu del Dia Internacional de la Solidaritat. 

Comunicat del Col·legi davant del Dia per a la Despenalització i Legalització de 
l’Avortament. 

Manifest del Col·legi per sumar-nos al 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència contra les dones. 

Adhesió al manifest “40 anys de respostes al VIH” del Departament de Salut amb motiu 
del Dia Mundial de la Sida. 

Suport al comunicat de Migra Studium, juntament amb Bayt Al-Thaqafa i Servei Solidari, 
on es demana que es resolguin els milers d’expedients de ciutadans i ciutadanes 
estrangeres. 

Consulta tots els posicionaments i comunicats

https://acortar.link/1kxA0u


20

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA

Participació en la Intercol·legial 
El Col·legi exerceix la presidència de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats, 
on s’integren 10 col·legis professionals. Durant el 2021, la Sectorial s’ha reunit 5 vegades i ha 
organitzat els actes:

       
        “Relacions dels Col·legis Professionals i la ciutadania amb les institucions públiques. 
         Més enllà dels consells de participació”.
 
        “Situació actual dels Joves Post-Covid”. 

El TSCAT també ha presidit, a través de Núria Carrera, la Comissió de Dones i d’Igualtat, que 
treballa per donar visibilitat a les dones professionals i promoure activitats que fomentin el 
debat i l’intercanvi d’experiències. La Comissió s’ha reunit 6 vegades durant l’any i ha dut a 
terme els següents actes:

        “Dones professionals davant la pandèmia. Lliçons i accions”.
        
        “Retrobament mirades personals. Les dones professionals actuem”. 
        
        “Assetjament sexual i laboral a la dona professional”. 
        
        “Presentació Estudi Intel·ligència artificial i noves tecnologies per entendre i atendre la          
        vulnerabilitat social. El cas INSESS-COVID19”.
        
        Manifestació virtual “Crit per les dones afganeses”, impulsada amb Fidem, el Grup de         
        Participació Internacional del Consell Nacional de Dones de Catalunya i la Comissió de      
        gènere dones del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.

Les Medalles d’Honor de Barcelona 2021 que otorga l’Ajuntament han reconegut la 
tasca dels treballadors i treballadores dels serveis socials (IMSS) de la ciutat que, 
com a serveis essencials, han hagut de fer front a circumstàncies excepcionals.
Consulta la notícia

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/les-medalles-dhonor-de-barcelona-reconeixen-la-tasca-del-treball-social
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El Col·legi compta amb un total de 16 comissions actives. Al mes de juny, s’incorpora una 

nova Comissió, la de Gènere.

Al maig, s’ha celebrat la IV trobada anual de les Comissions del Col·legi. 
Una jornada de treball online pensada per fomentar la relació i compartició 
d’experiències i coneixements entre les Comissions, juntament amb el Consell de 
Deontologia, el Seminari Permanent d’Història i la Revista de Treball Social (RTS).
Consulta la notícia

Comissió Dependència Accions

Referents: Lluïsa Moncunill i Encarna Torres

Membres: 12

Objectius: Treballar per la defensa dels 
drets 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.

Reunions
· Amb l’Associació Amics de la Gent Gran per a 
  un possible conveni de col·laboració.

Hem donat suport
· Al Fòrum persones expertes en cures de la 
  Diputació de Barcelona
· A l’inici del nou grup de treball per a la gent 
  gran del Col·legi

Hem participat
· En el grup d’envelliment del Consell Municipal 
  de Benestar Social de l’Ajuntament de 
  Barcelona. 
· A les reunions d’Intercomissions.

Hem atès
· 9 consultes relacionades amb l’àmbit 
d’actuació.

COMISSIONS

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/celebrada-la-iv-jornada-anual-dintercomissions-del-collegi
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Comissió Discapacitat Accions

Referent: Isabel Macarulla

Membres: 35

Objectius: Intercanviar coneixements 
i informacions de recursos i debatre temes 
d’interès comú. Elaborar documents 
i treballs relacionats amb els continguts 
propis de la professió i defensar i reivindicar 
els drets de les persones amb discapacitat.

Hem fet aportacions
· Per a un acte intercol·legial amb motiu del Dia   
  Internacional de la Dona.

Hem participat
· En la Jornada Intercomissions del TSCAT. 
· Com a ponents al webinar del Col·legi sobre    
  “Treball social en el nou paradigma de suport a   
  les persones amb discapacitat en l’exercici de la   
  seva capacitat jurídica”. 

Hem col·laborat
· Amb un posicionament del TSCAT per al Dia       
  Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Hem atès 
· Consultes de l’àmbit de la discapacitat 

Hem reflexionat sobre
· La possibilitat de fer una consulta per si   
  podríem tenir una acreditació professional per  
  poder fer tràmits i seguiment d’expedients 
  (casos d’expedients individuals). 

· Les ajudes/suports perquè les persones amb    
  discapacitat accedeixin a la universitat. 

· L’exempció del copagament farmacèutic per   
  als majors de 18 anys que són beneficiaris d’una  
  prestació per fill a càrrec.

· Quina norma, llei o decret regula la condició            
  d’haver d’estar 5 anys en el territori per tenir 
  dret  a la valoració de la dependència ja que és       
  un requisit que exclou a persones amb 
  discapacitat vulnerables. 

· Els canvis legislatius en el suport en l’exercici    
  de la capacitat jurídica.   
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Comissió Emergències i Catàstrofes Accions

Referent: Judit Rodríguez

Membres: 18

Objectius: Ser un agent actiu en l’atenció 
psicosocial a l’entorn de les emergències 
socials i/o grans catàstrofes a Catalunya. 
Coordinar un equip d’intervenció format 
per 90 professionals que, de manera 
voluntària, estan a disposició d’intervenir 
en cas de ser activats. 

Hem treballat 
· En l’organització del I Congrés d’Intervenció         
  Psicosocial en Emergències, realitzant reunions         
  amb la Junta i el Comité Científic i 
  Organitzador.

Hem assessorat
· Altres col.legis de treball social en l’organit   
  zació i intervenció d’un equip de treballadores  
  socials en una emergència i, especificament, 
  en una sanitària. 

Reunions
· Amb el Colegio de Trabajo social de Madrid per    
  valorar projectes conjunts.
· Amb la cap territorial del CUESB per treballar   
  una proposta de conveni de col·laboració.
· Amb la directora general de Protecció civil 
  per tractar la continuitat del Conveni de 
  col.laboració i el Congrés d’Emergències.

Hem participat
· Com a ponents a la xerrada “L’atenció social en  
  emergències” dins del Màster en Emergències    
  Extrahospitalàries de la Universitat de Manresa. 

Hem realitzat
· La formació “L’atenció psicosocial en 
  emergències” al TSCAT
· El taller “El Rol del Treballador Social en 
  emergències” a l’Institut de Seguretat Pública 
  de Catalunya.
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Comissió Gènere Accions

Referent:
Loli Jiménez 

Membres: 10

Objectius: Incorporar la perspectiva de 
gènere de forma transversal al treball social 
en tots els seus àmbits.

Hem organitzat
· El webinar “La perspectiva de gènere en la   
  salut”. 

Hem publicat
· Article al diari digital Social.cat, titulat “El tre  
  ball social, una peça clau per l’erradicació de 
  les Violències Masclistes”.
· Manifest “Feminisme i Treball Social, una unió    
  imprescindible”, per al Dia Internacional de les    
  Dones.
· Notícies a la web del Col·legi (“Comparteix     
  les teves experiències professionals en clau de    
  gènere” i “El nostre compromís amb el col·lec   
  tiu LGTBI+, des de la praxi del Treball Social”).

Hem organitzat
· El webinar “La perspectiva de gènere en la    
  salut”. 

Hem publicat
· Article al diari digital Social.cat, titulat “El tre    
  ball social, una peça clau per l’erradicació de 
  les Violències Masclistes”.
· Manifest “Feminisme i Treball Social, una unió   
  imprescindible”, per al Dia Internacional de les  
  Dones.
· Notícies a la web del Col·legi (“Comparteix     
  les teves experiències professionals en clau de    
  gènere” i “El nostre compromís amb el col·lec   
  tiu LGTBI+, des de la praxi del Treball Social”).

Reunions
· Amb els Grups de Treball de l’Institut Català 
  de la Dona. 
· Amb la Comissió Nacional per a l’erradicació 
  de violències masclistes.
· Amb la Comissió de Mediació del TSCAT

Hem participat
· A l’acte “l’Assetjament sexual i laboral a la dona    
  professional”, organitzat amb motiu del 25N.

Hem assistit
· A webinars, jornades, etc., organitzades pel       
  TSCAT, l’Institut Català de les Dones i d’altres    
  col·lectius feministes.
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Comissió Habitatge Accions

Referents:
Tònia Albert i Verònica Vives

Membres: 17

Objectius: Crear espais de reflexió, diàleg i 
anàlisi entre les professionals. Visibilitzar la 
situació de l’habitatge a Catalunya, elaborar 
dictàmens sobre treball social i habitatge, 
exercir la denúncia social, oferir formació i 
assessorament en aquesta matèria i crear 
aliances amb la ciutadania i moviments 
socials col·laborant en campanyes i accions 
concretes.

Reunions
· Amb el Sindicat de Llogateres.
· Amb la PAH.
· Amb la comissionada d’Acció Social i la regido  
  ra de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes  
  i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.
· Amb la Comissió de Serveis Socials Bàsics del   
  Col·legi per elaborar document conjunt.

Hem participat
· Com a ponents al webinar “El acceso a la 
  vivienda digna y adecuada. Utopía o realidad”,    
  del Consejo General de Trabajo Social.
· En l’organització de la taula rodona sobre el
  Dret a l’empadronament organitzada pel      
  Col·legi.
· Com a ponents en el IV Congrés de Serveis 
  Socials Bàsics i Especialitzats.
· Com a ponents al webinar “Instruments per al     
  reallotjament de les situacions d’emergències    
  habitacionals”, de l’Agència de l’Habitatge de   
  Catalunya.
· A la Jornada d’Intercomissions.

Hem elaborat
· Document d’esmenes a la Proposició de Llei         
  d’ampliació de les Mesures Urgents per fer 
  front a l’Emergència habitacional.
· Editorial convidat a l’RTS 220. “El dret a 
  l’habitatge des del treball social”.
· Idees i textos per a diferents comunicats i 
  notes de premsa del Col·legi. 

Ens sumem
· Al comunicat del Sindicat de Llogateres de      
  rebuig al recurs presentat contra la Llei de 
  Regulació dels Lloguers. 

Mitjans de comunicació
· Participació en el TN de TV3 per parlar dels      
  efectes de la suspensió per part del Tribunal   
  Constitucional del Decret 17/2019 que ampliava      
  la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front     
  a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
  pobresa energètica.
· Participació en el reportatge del diari Nació 
  Digital “Els serveis socials no volen ser còmpli    
  ces dels desnonaments a Barcelona”.
· Entrevista a Ràdio Ciutat de Badalona arran 
  de l’incendi de la plaça Tetuan i la mort d’una 
  família vulnerable.

Formació
· Curs “Emergència habitacional i Treball Social;    
  Kit de supervivència”. Diputació de Barcelona
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Comissió Infància i Famílies

Comissió Mediació

Accions

Accions

Referent: Mati González

Membres: 9

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

Referent: Olga Zamora

Membres: 3

Objectius: Ser referent i motor del desenvo-
lupament de la gestió de conflictes i la me-
diació per part dels treballadors/es socials. 
Participar en els processos de formació, 
reflexió, investigació i construcció del marc 
normatiu de la mediació, dinamitzar espais 
de trobada, impartir formació específica, 
donar informació en relació a la mediació i 
representar el col·lectiu davant organismes. 

Hem representat el Col·legi
· A la Taula per la Infància i l’Adolescència 
  (Junta).
· A l’Observatori dels Drets de la Infància.
· Al Consell de Benestar Social de l’Ajuntament   
  de Barcelona. Grup d’Igualtats d’Oportunitat     
  per la Infància. 
· A la Taula Nacional de Joves Migrants. 
· Al Projecte Intersocial III.
· Al Grup de treball sobre l’àmbit professional del    
  Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescèn    
  cia (DGAIA).
· Al Projecte Intercol.legial Cicle d’Infància .

Hem organitzat
· La jornada Intercol·legial del Cicle d’Infància 
 “La construcció de l’infant i jove en el segle      
  XXI”.

Hem participat
· Al webinar de la Fundació Pere Tarrés “El treba   
  ll social i la pandèmia. Com ha afectat als 
  professionals de l’àmbit d’infància”.
· A la Jornada sobre empadronament organitza    
  da pel Col·legi. 
· A les sessions Intercomissions.

Articles
· Al Social.cat “Els joves, els grans oblidats de la 
pandèmia”.

Iniciem 
· El treball per a l’elaboració d’un nou dictàmen.

Hem atès
· Consultes sobre el funcionament de la 
Comissió.

SIM
· Es realitzen 5.  

Reunions
· Amb CEESC, COPC, COPEC i ICAB per treballar  
  un document per enviar al Ministerio de Justicia    
  en relació al COPA.
· Amb la Comissió de Gènere per preparar un    
  formació. 
· Amb el Grup de Mediació de Tarragona per 
  parlar de la intervenció a les Jornades de 
  Mediació de Tarragona.
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Comissió Migracions i Interculturalitat Accions

Referent: Clàudia Erill

Membres: 6

Objectius: Oferir un espai de suport, 
d’intercanvi d’experiències, de debat i 
reflexió entorn la intervenció social en 
l’àmbit de les migracions i el refugi. 
Reivindicar i defensar els drets humans 
i la dignificació de les persones migrades 
i refugiades, fent xarxa amb diferents 
plataformes i entitats.

Hem organitzat
· Taula rodona “Dret a l’empadronament, una 
  mirada des del treball social”, amb les 
  Comissions de Serveis Socials Bàsics, Salut,   
  Habitatge i Infància del Col·legi.

Hem participat
· Al Consell d’Immigració de l’Ajuntament de     
  Barcelona.
· Al seminari “Trabajo Social y Prevención de la    
  Islamofobia” de la Asociación Marroquí para la  
  Integración de los Inmigrantes.

Representem el Col.legi
· A la jornada “Els ADR, el repte de les polítiques    
  públiques organitzada pel Centre de Mediació”.  
· Al Grup de Treball COPA organitzat pel CMDPC
· Al Comitè Assessor per la mediació.

Hem organitzat 
· El webinar “Com abordem el conflictes en els         
  SSB’”, en col·laboració amb la Comissió de     
  Serveis Socials Bàsics.
· El webinar “Implementació de la Mediació:    
  Calidoscopi Interdisciplinari”.

Hem participat 
· Al curs del Mediació de la Fundació Pere Tarrés.
· A les sessions d’Intercomissions 

Reunions
· Amb la Comissió d’Habitatge per avaluar la   
  conveniència de signar un conveni de col·labo  
  ració amb IMHAB sobre mediació en habitatge.

Documents
· Carta per al CMDPC sobre dubtes en relació   
  a la LLEI 9/2020, del 31 de juliol, de modifica    
  ció del llibre segon del codi civil de Catalunya i     
  l’obligatorietat de presència dels advocats en la  
  mediació
· Resposta a la petició del Consejo de Trabajo   
  Social sobre el document “Valor añadido del    
  Trabajo Social en mediación”.
· Esmenes a l’Anteproyecto de Ley de medidas   
  de eficiencia procesal del Servicio Público de    
  Justicia.
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Formació
· Curs “Nous reptes en l’atenció a persones 
  migrades: eines per a l’abordatge social, jurídic 
  i laboral des d’una perspectiva intercultural”.

Adhesions
· A la petició del CEAR perquè les Canàries no    
  siguin un camp de retenció per a les persones   
  migrants. 
· Al comunicat de Migra Studium, 
  Bayt al-thaqafa i Servei Solidari demanant que    
  es resolguin els expedients de milers de 
  ciutadans i ciutadanes estrangeres a Barcelona.

Comissió Relacions internacionals Accions

Referent: Joana Guirao

Membres: 2

Objectius: Facilitar eines sobre treball social 
des de la vessant formativa i 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.

Comissió Peritatge Social Accions

Referent: Eva Giralt

Membres: 10

Objectius: Promoure el treball social 
forense, les seves utilitats i possibilitats. 
Participar activament en les dependències 
judicials i augmentar la qualitat d’aquesta 
activitat professional realitzant i oferint 
formació continuada i/o esdeveniments.

Hem preparat
· El projecte per fer una Jornada de Treball 
  Social Forense al 2022

Hem participat com a ponents
· A la Jornada sobre la nova llei de Suport a   
  les persones amb discapacitat organitzada pel  
  Col·legi.
· Al Seminario de Derecho de Familia y Prueba 
  de la Suprema Corte de México.
· Al webinar d’inauguració de la 6a ed. del 
  Postgrau de Peritatge Social de la UVIC. 

Publicacions
· Article al Diario La Ley sobre la llei 8/2021 de 
  suport a les persones amb discapacitat en 
  l’exercici de la seva capacitat. 
· Article al Social.cat “El treball social i 
  l’aprovació de la llei 8/2021 de provisió de 
  suport a les persones amb discapacitat”. 

Formació
· 4a edició del curs “El treball social forense i el    
  suport a la discapacitat”. 

Funcionament 
· Participació en les reunions d’Intercomissions
· Resposta a una consulta per part de 
  col·legiades.
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Comissió Salut Mental Accions

Referent: Àdam Benages

Membres: 36

Objectius: Potenciar l’expertesa, analitzar les 
necessitats del col·lectiu, elaborar documents 
específics, donar resposta a qüestions reque-
rides pels col·legiats i participar en espais o 
esdeveniments de l’àmbit.

Comissió Salut Accions

Referent: Laura Morro 

Membres: 50

Objectius: Clarificar el paper del treball 
social sanitari, ampliar el coneixement 
professional per intervenir en aquest camp, 
afavorir el posicionament del Col·legi envers 
aspectes que afecten la professió, abordar 
qüestions, problemes i dilemes ètics en 
relació a la situació actual del treball social 
sanitari, les polítiques sanitàries i les 
dificultats socials per accedir a la salut 
d’alguns col·lectius. 

Hem participat
· Al Grup de treball sobre el paper que diferents  
  professionals (metgesses, infermeres i 
  treballadores socials) tenen davant d’un cas de  
  violència masclista a les urgències hospitalàries 
  (Consorci Sanitari de Barcelona).
· A les sessions d’Intercomissions.
· Com a consultores en el desenvolupament dels  
  Equips GUIA (Departament de Salut-Generali  
  tat de Catalunya).
· Al grup de treball Proposta priorització pobla  
  ció vulnerabilitat social Llei Salut Bucodental 
  (Ajuntament de Barcelona). 
· Com a expertes en el procés de consens 
  d’escales a Catalunya de valoració global de 
  persones amb múltiples problemes crònics de     
  salut (Pla de Director de Sistemes d’Informació,    
  el Programa de Prevenció i Atenció a la 
  Cronicitat, Pla Director Sociosanitari i la Direc   
  ció d’Atenció Primària del Departament de     
  Salut i l’Oficina eSalut).
· En els diferents grups de treball per a la 
  implementació de la prestació de la nova Llei    
  orgànica de regulació de l’eutanàsia. 
· Al Grup Motor Treball Social Sanitari Pla 
  d’atenció integrada social i sanitària (PAISS).
· Al COMPDIG SALUT (Direcció General de 
  Professionals de la Salut, Departament de Salut.
· Al grup APOC de la CAMFIC.
· Al webinar del TSCAT “Treball social i final 
  de vida”.

Hem realitzat
· Revisió i posicionament sobre el Programa 
  de benestar emocional i salut comunitària a 
  l’Atenció Primària de Salut i Comunitària.
· Entrevista a El Periódico sobre pobresa 
  farmacèutica.

Hem participat
· A la Jornada “El Treball Social en el nou 
  paradigma de suport a les persones amb   
  discapacitat en l’execució de la seva capacitat  
  jurídica” organitzada pel Col·legi
· En els grups de treball i com a ponents del   
  7èCongrès Català de Salut Mental “Societat   
  digital i Salut Mental”.
· Com a docents en una formació per als 
  professionals dels equips del programa 
  PAICSAMAEC.
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Hem assistit
· A les reunions d’Intercomissions.
· A una reunió amb Salut per parlar del 
  PAICSAMAEC (Programa d’Abordatge Integral  
  dels Casos de Salut Mental i Addiccions 
  d’Elevada Complexitat).

Publicacions
· Document d’experiències liderades pel treball   
  social en Salut Mental per editar durant el 2022.

Premsa
· Suport en l’elaboració del contingut d’una nota  
  de premsa sobre salut mental.
· Gestions amb la Marató de TV3 per participar
  en el programa d’aquest any dedicat a la salut  
  mental amb el testimoni d’un treballador social    
  d’aquest àmbit. 

Comissió Serveis Socials Bàsics Accions

Referents: Cecilia Roig, Sònia Baceiredo, Núria 
Garrido i Clara Santamaria

Membres: 29

Objectius: Ser un espai de reflexió, anàlisi i 
debat entorn els SSB. Analitzar, denunciar i 
abordar 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 dos  grups de 
treball:
Temes genèrics
· Elaboració d’una proposta a partir del Decàleg  
  sobre el que haurien de ser els Serveis Socials   
  Bàsics per presentar als partits polítics 
  municipals, amb l’objectiu de tenir incidència    
  en les polítiques municipals. 
· Participació en els Comitès científic i organitza 
  dor del IV CSSBE.
· Resposta a consultes relacionades amb els 
  Serveis Socials Bàsics.
· Inici dels contactes amb les Delegacions 
  territorials per a possibles col·laboracions.
· Coorganització amb altres Comissions del 
  TSCAT de la Taula Rodona “El dret a 
  l’empadronament, una mirada des del treball     
  social”. 
· Participació a la jornada sobre la mediació i la   
  gestió de conflictes en les intervencions socials,   
  organitzada per la Comissió de Mediació.
· Redacció de l’article “Comissió de Serveis 
  Socials Bàsics del Col·legi Oficial de Treball     
  Social de Catalunya: deu anys de trajectòria”,   
  presentat a l’RTS per si és possible la seva 
  publicació.

Renda Garantida de Ciutadania
· Seguiment del desenvolupament 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.
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· Participació en l’elaboració del Dictamen   
  04/2020 del Projecte de Decret 
  dedesplegament de la Llei de la RGC.
· Elaboració de l’informe amb els resultats 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 en premsa escrita, ràdio i televisió de    
  denúncia, sensibilització i promoció del Treball    
  Social.
· Denúncia de la gestió de la RGC i d’altres   
  prestacions (SEPE/Seguretat Social) durant la  
  pandèmia.
· Reunió amb un grup parlamentari per 
  intercanviar informació i valoracions sobre el     
  desplegament de la RGC i la necessitat de 
  modificacions de contingut i gestió.
· Resposta a consultes al TSCAT sobre RGC i IMV.
· Contacte amb entitats i moviments socials que  
  lluiten contra la pobresa i pel dret efectiu a un     
  sistema de garantia de rendes.

Comissió Solidaritat i Cooperació Accions

Referent: David Rodríguez 

Membres: 9

Objectius: Posar en valor i rellevància la soli-
daritat de la col·legiatura. Gestionar, en forma 
d’ajuts a projectes de cooperació, l’1% del to-
tal 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
· Convocatòria i celebració de l’acte d’entrega
  dels Ajuts, amb un total d’11 projectes presen    
  tats i 3 projectes guardonats.
· Reunions i trobades de seguiment dels projec-  
  tes guardonats a la convocatòria anterior.

Hem participat 
· A les reunions trimestrals del Consell de Coo-       
  peració i Solidaritat de la Generalitat de 
  Catalunya, on s’ha tancat la proposta emesa     
  al Parlament sobre les bases de la cooperació    
  catalana i els objectius per al desenvolupament   
  2021-2024 emmarcats en l’agenda 2030.

Comunicats
· Amb motiu del Dia munidal de l’Assistència 
  Humanitària i del Dia Internacional de la Soli-    
  daritat.

Hem treballat 
· En la definició de la figura del treball social en    
  l’àmbit de cooperació.
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Comissió Supervisió

Comissió Treball Social Comunitari

Accions

Accions

Referent: Rosa Garriga

Membres: 26

Objectius: Estimular la supervisió i generar 
espais de pensament i reflexió, difondre la 
supervisió individual, grupal i per àmbits, 
obrint noves vies i xarxes de supervisió, i 
sistematitzar procediments bàsics.

Referents: Fina Viturtia i Loida Mejías 

Membres: 13

Objectius: Desenvolupem 4 línies de treball 
bàsiques: la formació (per generar i ampliar 
espais de comunicació, reflexió, co-creació 
i gestió de coneixement compartit), 
visibilització (identificant pràctiques 
comunitàries amb bons resultats per 
sistematitzar-les i fer-ne difusió), generació 
de coneixement i discurs (creant i recollint 
coneixement sobre quin treball de qualitat 
volem), i dimensió comunitària de les 
polítiques públiques (reivindicar un sistema 
públic fort, protector i garant dels drets de 
les persones i comunitats).

Hem participat
· Com a ponents en el Congrés EASC (European  
  Association for Supervission and Coaching). 
· A les trobades d’Intercomissions. 

Reunions
· Amb l’EASC per preparar el taller realitzat en el  
  Congrés.
· Amb les universitats de treball Social de Lleida,  
  Tarragona i Girona per fer difusió i sensibilitza-  
  ció de la supervisió. 

Articles
· A la Revista de Treball Social “Sensibilització de  
  la Supervisió en el Treball Social”.

Supervisions
· 8 grups de Sensibilització a la Supervisió, amb  
  22 participants.
· 7 supervisions individuals.

Hem treballat
· La proposta d’un webinar conjuntament amb la  
  Comissió de Treball Social Comunitari.

Hem participat
· A la Jornada de treball d’Intercomissions.
· Al Consell Municipal de Benestar Social 
  (grup de treball comunitari).
· A APOC (Grup d´Atenció Primària Orientada 
  a la Comunitat).
· A CAMFIC (Societat Catalana de Medicina 
  Familiar i Comunitària).
· Al Comité científic III Congrés d’Acció Social   
  “Serveis Socials i Acció Comunitària: Promoció i  
  Prevenció”.

Hem treballat 
· En l’elaboració d´un segell/ decàleg comunitari  
  (en procés).
· Amb la Comissió de Supervisió per realitzar   
  alguna acció conjunta.

Formació
· Creació i planificació del Curs “Entendre i viure  
  el Treball Social Comunitari a través del Teatre  
  social”.
· Membres del Grup motor per impulsar un 
  Postgrau de Treball Comunitari a la Universitat  
  de Barcelona.
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Grup Drogodependències

Grup Treball Social CDIAP

Grup Treball Social en l’àmbit educatiu

Accions

Accions

Accions

Referents: Laura Oliva i Laura Arcas

Membres: Més de 20

Objectius: Ser un espai dinàmic de trobada, 
on es valoren les intervencions de cada centre 
i les dificultats que ens trobem en el dia a 
dia. Intercanviar experiències professionals 
per assolir una major eficàcia i eficiència en 
l’atenció a les persones amb trastorn per ús 
de substàncies.

Referent: Gergana Dimitrova i Gemma Casado

Membres: 27

Objectius: Aprofundir en aspectes concrets 
de la professió en l’àmbit específic de 
l’atenció precoç, creant i difonent materials 
i formacions que enriqueixin la intervenció 
amb les famílies.

Referent: Ana I. García Cara

Membres: 13

Objectius: Crear un espai d’intercanvi, debat, 
coordinació, investigació i treball en comú 
que contribueixi a millorar l’abordatge 
socioeducatiu en la pràctica professional dins 
de l’àmbit educatiu.

Funcionament intern  
· Reunions mensuals per fer supervisió de casos,  
  abordar dubtes i fer consultes sobre els recur  
  sos comunitaris i les prestacions econòmiques.
· Consulta per saber la possibilitat que es 
  reconegui l’expertesa en treball social i 
  addiccions.    

Visites 
· A l’Hospital de Dia de salut mental i addiccions  
  CSMIA Gracia.

Hem participat 
· Com a ponents en el 3r Congrés Internacional 
  i les XLVII Jornades Nacionals de 
  Socidrogoalcohol.  

Funcionament intern
· En el marc de les trobades bimestrals del Grup   
  es realitzen presentacions de temes en 
  profunditat per part de membres del Grup o 
  persones externes: Grups de Famílies des del       
  Treball Social, CUME, presentació i resolució 
  de dubtes, SOAF i JADE Funcions Parentals. 
· Es reactiva la Comissió d’Ajuts i Prestacions.

Reunions
· Amb la Universitat de Barcelona, la Universitat  
  Rovira i Virgili i la Universitat de Tenerife. 

Publicacions
· Article al Social.cat “Els reptes del TS Educatiu  
  en temps de pandèmia”.
· Entrevista per al butlletí i les xarxes socials del  
  Col·legi.

GRUPS DE TREBALL

El Col·legi compta amb 7 grups de treball a la Seu Central que han dut a terme les següents 
activitats.
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Hem realitzat 
· Campanya de vídeos per donar a conèixer   
  quina és la tasca de la treballadora social en 
  el món educatiu.

Grup Treball Social i Neurociències

Grup Treball Social Terrassa 

Grup Treball Social Vallès Occidental – Sabadell

Accions

Accions

Accions

Referent: Gemma Tomé

Membres: 12

Objectius: Ser espai de reflexió i anàlisi 
entorn a les malalties neurològiques amb 
deteriorament cognitiu. Elaborar projectes 
de recerca i investigació en l’àmbit de la salut 
i les neurociències. Compartir experiències 
i coneixements de la nostre especialitat i 
afavorir col·laboracions que millorin la qualitat 
professional. 

Referent: Carme Casas 

Membres: 12

Objectius: Ser un espai de trobada en l’àmbit 
de Terrassa que té com a finalitat compartir 
i reflexionar sobre temes relacionats amb la 
professió.

Referent: Trinidad González

Membres: 8

Objectiu: Compartir coneixements i reflexions 
dels diferents àmbits d’intervenció per fer 
xarxa, ampliar recursos, oferir suport i 
informació.

Hem iniciat 
· 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 estan en primera     
  línia del treball social de les EAIA’s i Unitats de  
  cognició i conducta.
· L’elaboració d’un article sobre la trajectòria de  
  les Ufiss de demències a Catalunya.

Hem realitzat
· Quatre reunions on s’han intercanviat iniciatives  
   i projectes sorgits en les nostres entitats arran  
  de la covid-19: s’han presentat els projectes   
  de Cartitas Terrassa, s’han donat a conèixer els    
  canvis en l’organització dels Serveis Socials de  
  Terrassa i s’ha reflexionat sobre l’ètica de la 
  cura en la professió.

Funcionament intern
· S’ha mantingut contacte per WhatsApp per   
  mantenir el contacte entre les integrants, fer   
  recolzament, abordar consultes, compartir 
  recursos, informació, etc.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlSaSteWQXFZT97PuFwGuYOZaJPAy6flW
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CONSELL DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

El Consell ha seguit treballant en l’assessorament i la reflexió d’aspectes ètics, tant per a la 
col·legiatura com per a la Junta de Govern, com també en activitats concretes a petició d’altres 
organismes i institucions. 

S’han mantingut onze reunions ordinàries i quatre extraordinàries, tres amb la Junta i una per 
analitzar els documents de principis ètics de la AIETS i de la FITS. A més, s’ha participat en 
reunions sobre el procés del nou Codi Deontològic i en la Jornada d’Intercomissions. 

Al novembre ha finalitzat el mandat de 8 anys, no renovable, de la presidenta, 
Elisa Abellán, així com la candidatura de la vocal, Jose Fernández, i s’ha produït 
la baixa voluntària de la vocal, Nel·la Gonzalo. Per tot això, a mitjans del mateix 
mes, s’ha obert una convocatòria entre la col·legiatura per cobrir les tres places 
vacants. Les noves membres escollides es coneixeran a principis de 2022.

Valoració dels objectius de 2021

Objectiu 2021 Estat Valoració

Validar i implementar un 
document guia de pautes 
orientatives als 
consultants del “Nou 
formulari de consulta”.

Revisar i actualitzar el 
model d’enquesta de 
satisfacció per millorar la 
participació.

Participar en l’actualització 
del Codi Deontològic.

Objectiu pendent.

Objectiu en curs i tem-
poralment aturat per la 
reducció de membres 
del Consell en el darrer 
trimestre de l’any. 
S’efectuen 4 reunions 
en relació a aquest tema.

Es rependrà durant 
el 2022.

Pendent de reprendre el 
procés quan es resolgui 
la convocatòria de noves 
places al Consell.

Objectiu assolit. Validat 
i implementat. Formulari 
obligatori per als 
consultants i disponible 
a la web del TSCAT.

Positiva. Major concreció 
de les consultes i de 
la reflexió ètica del 
consultant.

https://www.youtube.com/watch?v=uLBHE7AZOhg
https://www.youtube.com/watch?v=uLBHE7AZOhg
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Objectiu 2021

Àmbit 
consultant

Titularitat 
del servei

Estat

Temàtica

Valoració

Principis i elements ètics

Validar i implementar una 
Guia de funcionament 
intern.

Sanitari

Sanitari

Serveis 
Socials 
Bàsics

Serveis 
Socials 
Bàsics

SAD

Sanitari

Pública

Pública

Pública

Pública

Privada

Pública

Modificació de la 
capacitat d’obrar

Confidencialitat  versus 
deure  d’informar als 
familiars

Assessorament elements 
ètics elaboració plans 
de treball

Confidencialitat

Conflicte entre drets 
dels treballadors i drets 
dels usuaris

Confidencialitat i secret 
professional

Autonomia i beneficiència

Autonomia, deure de 
confidencialitat i protecció 
de dades

Consulta genèrica no 
relacionada amb cap dubte 
o dilema ètic.

Confidencialitat i secret 
professional

Autonomia, no maleficència 
i confidencialitat

Autonomia, no maleficència 
i confidencialitat

Realitzar una sessió 
interna en el Consell per a 
l’anàlisi dels principis ètics 
de la AIETS.

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

Objectiu assolit. Es 
realitza una sessió 
extraordinària. Lectura 
i anàlisi previs a la sessió 
i també posteriors.

Objectiu pendent.

Positiva.

El reprenem al 2022.

Objectiu en curs. 
Pendents de validació 
final del document per 
part de la Junta.

Pendent, tot i que gran 
part del contingut que 
regula el funcionament ja 
s’implementa des de fa 
temps.

Activitat 

S’han gestionat un total de 6 consultes al llarg de l’any. 



37

MEMÒRIA 2021

Respecte a l’enquesta de satisfacció que s’adreça als/les consultants un cop tramesa la 
resposta per part del Consell, aquest any no s’ha rebut cap resposta.

Així mateix, s’han dut a terme d’altres activitats: 

     Participació en la preparació i realització de les Jornades Intercomissions
     Participació en la preparació del taller d’ètica i supervisió del Congrés de l’European 
     Association for Supervision and Coaching (EASC)
     Participació en formacions com a ponents i/o docents: 

 · Jornada del Col·legi “El Treball Social i el seu paper en la prestació de l’eutanàsia 
   a Catalunya”
 
 · Jornada del Col·legi “Al voltant de la confidencialitat en temps d’incertesa” 
 
 · I Jornada de Comisiones Deontológicas de Trabajo Social del Consejo General 
   del Trabajo Social 
 
 · Curs “Ética en Intervención social con personas mayores” del Consejo General 
   del Trabajo Social 
 
 · Postgrau Gestió de serveis socials locals: “Dilemes ètics i Marc Deontològic”, 
   de l’ACM, Fundació iSocial i Universitat de Barcelona 
 
 · Taller “Ètica i supervisió” en el Congrés de l’EASC

Conclusions 

S’ha rebut un consulta menys que en l’any anterior, continuant la línia descendent dels 
darrers dos anys. El nivell de participació en l’enquesta de satisfacció també ha continuat 
minvant sent nul enguany. Aquests fets porten a plantejar-nos quatre aspectes principals: 

 Quina és la rellevància que la reflexió ètica ocupa en la pràctica diària dels professio 
 nals de treball social en l’actualitat?

 Què cal fer per fomentar la reflexió ètica entre el col·lectiu, en un moment social de 
 característiques i novetats molt concretes, que considerem que justifica l’augment 
 de qüestions ètiques a debatre?

 Quins aspectes podem millorar des del Consell per aconseguir aquests objectius?

 Com fomentar l’ús responsable d’un servei que el TSCAT posa a disposició de la   
 col·legiatura de manera gratuïta, i dut a terme de forma desinteressada per part 
 dels membres del Consell, mitjançant la resposta a l’enquesta de satisfacció? 

Un dels nostres reptes és continuar treballant per donar resposta a aquestes qües  
tions en benefici de la col·legiatura, la pràctica professional del treball social i la    
millora de la qualitat de l’atenció a les persones. L’altre gran repte que ens ocuparà   
és la participació en el procés d’actualització del Codi Deontològic, tan necessari   
però que requereix de temps. 

Finalment, volem compartir el nostre agraïment a les tres companyes que, a finals d’any, 
han finalitzat la seva tasca al Consell: Elisa Abellán, Jose Fernández i Nel·la Gonzalo.   
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SEMINARI PERMANENT D’HISTÒRIA

L’objectiu del Seminari 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. 
Aquest any la tasca s’ha centrat especialment en continuar les recerques iniciades, impulsar-ne 
de noves i participar en accions col·legials.

El Seminari està format per 36 membres i les seves 
coordinadores són la Teresa Casanovas i la Carme Fernández

Projectes finalitzats

 “Retrats biogràfics”: S’envia a la Junta el document final sobre biografies rellevants  
 i s’inicia el procés de validació per part de les treballadores socials que consten en 
 el document (o persones afins) per poder-les publicar a la web del Col·legi. 
 S’incorporen dues biografies noves i el procés continua obert a noves propostes.

Projectes que s’estan treballant

 “Història de les escoles de Treball Social”: S’ultima el contingut que abasta des de  
 1932 fins al 2009. Carme Fernández coordina el monogràfic on han participat 10 do 
 cents de diferents universitats. 
 
 “Treball social amb Infància”: La recerca, coordinada per Jose Fernández, amb la  
 col·laboració d’Isabel Montraveta i Magda Purroy, parteix del material extret de les  
 entrevistes i qüestionaris realitzats. S’ha fet un esquema del contingut de treball i es  
 procedirà en breu a la seva anàlisi.  

 “El treball social en els municipis de la Catalunya central”: S’atura la recerca coordi 
 nada per Montserrat Bozzo per motius personals.   
 
 “Treball social en l’àmbit educatiu”: S’ha recollit material i s’està en procés de repartir  
 tasques. Coordina la recerca Caridad Villar.

 Arxiu del Col·legi: Maria Teresa Massons és la persona assignada per donar suport  
 a l’arxiver de l’empresa Vidimus, seleccionada per endreçar l’arxiu del Col·legi i que  
 iniciarà la seva tasca el gener de 2022. Es farà seguiment setmanal. 
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EQUIP ’65

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

Projectes iniciats
  “Treball social amb dones”: Teresa Casanovas i Glòria Rubiol coordinen la recerca. S’ha con 

    nectat amb centres de diferents indrets de Catalunya, tant privats com públics, i s’ha reco    
    llit documentació al respecte.

Participació en actes i reunions

 La coordinadora Teresa Casanovas va participar en les tres reunions online d’Interco 
 missions i en la Jornada d’Intercomissions. 

 Les coordinadores del Seminari ofereixen unes paraules de comiat a la Montserrat  
 Colomer, en el marc de l’acte de presentació del monogràfic “Catorze dones”. 

 Alguns membres del Seminari assisteixen a l’acte organitzat per la Fundació Catalana  
 de Salut Mental en memòria de totes les víctimes de la covid-19. Es fa un parlament  
 en record de la Montse Feu.

 Carme Fernández, coordinadora del Seminari, fa unes paraules de reconeixement i  
 d’amistat en l’acte d’homenatge a Montse Feu organitzat per l’Associació Atlàntida.

L’equip ’65 és un col·lectiu integrat per treballadores socials jubilades i que té com a princi-
pal 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.

La pandèmia ha obligat a continuar en suspens les activitats habituals. Tot i això, aquest 2021 
s’han realitzar les següents activitats:

 Presents en la celebració dels 99 anys de la fundadora, Montserrat Colomer, que va  
 morir pocs mesos després del seu aniversari.

 Trobada a l’aire lliure al Passeig de Sant Joan de Barcelona, amb 16 participants.

 Felicitació de les festes de Nadal a les companyes i, en especial, a les que viuen en  

 residències. 
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Les Delegacions
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DELEGACIÓ DE GIRONA

Junta Territorial 
(Abans de les eleccions, fins el maig de 2021)

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

(Després de les eleccions, a partir del maig de 2021)

· Vicedegana: Mònica Franco 
· Secretari: Jaume Fort
· Tresorera: Teresa Galindo 

Durant l’any han realitzat 6 juntes territorials
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La col·legiatura

Relacions institucionals 
Durant aquest any, la Delegació de Girona ha mantingut diverses reunions per abordar 
temes vinculats a la professió amb diverses institucions i entitats com la Fundació Campus 
Arnau d’Escala, Dixit, Fòrum Associació, DipSalut, Serveis Territorials de Drets Socials de la 
Generalitat i Universitat de Girona.

Formació 
S’han impartit 3 cursos a la Delegació.

 · Curs presencial “Casos pràctics en la intervención social”
 · Curs online “Treball social i autocura”
 · Curs presencial “Competència i habilitats de gestió emocional i relacional” 
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Actes

La Delegació ha organitzat, en solitari o conjuntament amb d’altres entitats, 13 jornades i/o 
xerrades durant el 2021.

 Webinar “Dret a morir dignament”. Amb la col·laboració de DMD-Girona. 

 Webinar “Mediació com a requisit de procedibilitat en els àmbits civil i mercantil”.  
 Amb el Grup Girona Mediació. 

 Cicle de xerrades “Salut, pandèmia i treball social”.

  · Atenció al malalt oncològic i la seva família en temps de pandèmia
  · L’atenció social dels malalts ingressats en un hospital d’aguts en temps 
    de pandèmia 
  · Nova realitat dels centres sòcio-sanitaris en temps de pandèmia 
  · El treball social sanitari en Atenció Primària de Salut 
  · Incidència i repercussió de la pandèmia en les residències de gent gran 
  · Salut mental i pandèmia 

 Jornada virtual de portes obertes a la Delegació per a recent graduades.

 Webinar “Presentació de l’Associació Amunt i Crits”.

 Jornada Interdisciplinària de Promoció de la salut a les comarques gironines, orga 
 nitzada per Professionals per a la Promoció de la Salut i el Fòrum Associació de   
 Col·legis Sanitaris.
 
 Entrega de la VI edició dels Premis Consurs de Relats Marià Casadevall, coorganitza 
 da amb DIXIT Girona, Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall,  
 Fundació Campus Arnau d’Escala i l’Ajuntament de Girona.
 
 Debats en Treball Social i Política Social “Ciutats i cura”, coorganitzat amb Campus  
 Arnau d’Escala, Universitat de Girona, UNED Girona i Ajuntament de Girona.
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Mediació i Supervisió

La Delegació ha comptat aquest any amb 3 mediadores que han fet 1 mediació. Així mateix, 
dins del projecte de Sensibilització a la Supervisió, s’han fet dues grupals i dues individuals.

Grups de Treball

La Delegació ha tingut 3 grups de treball actius al llarg de l’any.

Grup Dignificació professional

Grup Emergències

Grup Promoció de la Salut

Accions

Accions

Accions

Referent: Elisabet Fornell

Membres: 6

Objectiu: Reclamar la dignificació de la 
professió, visibilitzar les situacions de 
violència que pateix el col·lectiu i 
donar-los el suport adient.

Referent: Magda Serrano

Membres: 8

Objectiu: Equip de professionals formats 
i acreditats per fer intervenció en cas 
d’emergències psicosocials

Referent: Jaume Fort

Membres: 4

Objectiu: Participar en el Grup de 
Promoció de la Salut del Fòrum 
Associació que té per objectiu treballar 
perquè la metodologia de la promoció 
de la salut estigui present en totes les 
intervencions dels professionals.

· Reunions de coordinació de grup.

· Participació en el servei T’acompanyem     
  del Col·legi. 

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

· S’han realitzat 4 reunions del grup de 
  la Delegació.

· Participació en sis reunions de 
  coordinació del grup de Promoció de 
  la Salut de les Comarques Gironines. 

· Participació en la organització i 
  coordinació de les Jornades de 
  Promoció de la Salut.
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DELEGACIÓ DE LLEIDA

Junta Territorial 
(Abans de les eleccions, fins el maig de 2021)

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

(Després de les eleccions, a partir del maig de 2021)

· Vicedegana: Irene Gardeñes
· Secretària: Vanesa Briz
· Tresorera: Alicia Hidalgo
· Vocals: Pau Capell i Mª José Gómez

Durant l’any han realitzat 10 juntes territorials
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La col·legiatura

Relacions institucionals 
Durant aquest any, la Delegació de Lleida ha mantingut diverses reunions per abordar temes 
vinculats a la professió amb diverses institucions i entitats com l’Ajuntament de Lleida, la 
Universitat de Lleida, la Conselleria de Salut, el Grup de treball de Benestar de protocol 
d’actualització en les Violències Masclistes-Lleida, la Mesa transversal recuperació ciutat 
Lleida, el Pla de Treball Campanya recollida de la fruita, el Servei del suport del Dol de 
Ponent, la Delegació territorial de Lleida de l’Associació de Benestar i Desenvolupament 
ABD i la Intercol·legial. 

Formació

S’han impartit 4 cursos presencials a la Delegació.
 
 “Anàlisis de genogrames familiars des de la 
 bio-psicogenealogia per a la gestió de   
 problemes biopsicososicals. Nivell 3”.
 
 “Anàlisis de genogrames familiars des de la 
 bio-psicogenealogia. Nivell 1”. 
 
 Curs “Casos pràctics en la intervenció social”.
 
 Taller “Aportacions del mindfulness i la   
 compassió a la pràctica professional”
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Actes

La Delegació ha organitzat, en solitari o conjuntament amb d’altres entitats, 6 jornades i/o 
xerrades durant el 2021. 

 
 Webinar “Experiència en Mediació Comunitària: projecte Escales Actives”.
 
 Xerrada “Dret a morir dignament, un dret humà”. Amb l’Associació pel Dret a Morir  
 Dignament.
 
 Presentació dels Monogràfics d’Història del Treball Social. 
 
 Presentació del Col·legi a les estudiants de 4t del Grau de Treball Social de la Univer 
 sitat de Lleida.
 
 Jornada Internacional “Anàlisi del genosociograma: Un recorregut de l’àmbit 
 personal al professional”. Conjuntament amb la Facultat de Ciències de l’Educació, 
 Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida i la col·laboració del Col·legi 
 Oficial de Psicologia de Catalunya.

 Jornada “Taula d’experiències Vivències des del treball social en pandèmia: on som,  
 on som i serem?”.
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També hem participat: 
 
 Fira UDL Treball “Connecta’t al món laboral”.

 Cicle Intercol·legial de webinars “El calidoscopi de les migracions”.
 
 III Jornada de Serveis Socials Bàsics de les Terres de Lleida. “Ferides invisibles: 
 construïm relacions sense violència”. 

Acords i convenis
Al llarg d’aquest any, s’ha arribat a acords amb 8 comerços diferents per tal d’oferir 
descomptes especials a les col·legiades i col·legiats. 

Posicionaments
La Delegació ha fet un posicionament en relació a la situació creada en el barri de Pardinyes 
arran de la proposta municipal d’instal·lar un nou equipament residencial d’atenció a les 
persones sense llar i temporers. 

Així mateix, amb motiu del Dia Mundial del Treball Social, la Delegació, juntament amb l’Àrea 
de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Lleida, ha publicat un article d’opinió al 
diari La Manyana.

Mediació 
La Delegació ha comptat aquest any amb 4 mediadores que han fet 3 mediacions. 

Grups de Treball
La Delegació ha tingut 5 grups de treball actius al llarg de l’any.

Grup Emergències i Catàstrofes Accions

Referent: Àlex Gatnau

Membres: 11

Objectiu: Oferir suport en les 
intervencions psicosocials, en l’atenció 
a les persones afectades i als seus 
familiars per una situació de fort 
impacte emocional. 

· Programació del calendari de guàrdies   
  2021.

· S’ha intercanviat informació d’interès.

https://lleida.tscat.cat/continguts/noticies/el-fenomen-nimby-en-relacio-lequipament-de-pardinyes
https://lleida.tscat.cat/continguts/noticies/article-dopinio-dia-del-treball-social
https://lleida.tscat.cat/continguts/noticies/article-dopinio-dia-del-treball-social
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Grup Mediació Accions

Referent: Montse Burgués

Membres: 4

Objectiu: Difondre la mediació i 
apostar per la formació continuada 
dels professionals. Organitzar actes i 
promocionar la coordinació amb 
altres entitats.

· Coordinació amb la regidora de perso  
  nes i comunitats de l’Ajuntament de 
  Lleida per informar del servei de 
  mediació.

· Coordinació amb l’equip d’intervenció    
  comunitària de l’Ajuntament de Lleida.

· Celebració d’un webinar amb motiu del  
  Dia Europeu de la Mediació.

Grup Pèrits Accions

Referents: Irene Gardeñes i Alicia Hidalgo

Membres: 4

Objectiu: Promocionar i difondre la tasca 
social en l’àmbit judicial, així com 
delimitar l’actuació envers altres 
professions, participant activament en 
les dependències judicials i realitzant 
formacions en aquest àmbit.

· S’ha intercanviat informació d’interès.

Grup Salut Accions

Referents: Dolors Morera i Vanesa Briz

Membres: 8

Objectiu: Ampliar el coneixement 
professional i abordar qüestions 
problemes i dilemes ètics en relació a la 
situació actual del treball social sanitari 
i de les polítiques sanitàries.

· S’ha intercanviat informació d’interès.

Grup Sèniors Accions

Referent: Núria Trepat

Membres: 6

Objectiu: Grup de treballadores socials 
jubilades que es reuneixen per preparar 
activitats lúdiques, xerrades, viatges, etc.

· S’ha intercanviat informació d’interès.
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DELEGACIÓ DE MANRESA-CATALUNYA CENTRAL

Junta Territorial 
(Abans de les eleccions, fins el maig de 2021)

· Vicedegana: Gemma Solanas
· Secretària: Eva Clapés
· Tresorera: Merce Jubells

(Després de les eleccions, a partir del maig de 2021)

· Vicedegana: Alícia Fernández
· Secretària: Laura Clariso
· Tresorera: Marta Roca
· Vocals: Asun Fernández i Marta Vivet

Durant l’any han realitzat 8 juntes territorials
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La col·legiatura

Relacions institucionals
Durant aquest any, la Delegació de Manresa – Catalunya Central ha mantingut diverses 
reunions per abordar temes vinculats a la professió amb diverses institucions i entitats com 
l’Ajuntament de Manresa, el Consell d’Acció Social de l’Ajuntament de Manresa i el Consell 
de les Persones Grans del Consell Comarcal Bages.

Formació
S’ha impartit 1 curs a la Delegació: “Acompanyament als processos de la mort i dol”.

Actes
La Delegació ha organitzat, en solitari o conjuntament amb d’altres entitats, 3 jornades i/o 
xerrades durant el 2021. 

 Xerrada “Recull de vivències en temps de pandèmia”. 
 
 Jornada “Dret a decidir”. Amb el Col·legi de Metges i el Col·legi d’Infermeres 
 i Infermers.
 
 Xerrada “Treball Social. Parlem de discapacitat”.



També hem participat: 
 
 Homenatge als sanitaris per la lluita contra la covid-19. 
 
 Presentació de l’estudi “Noves formes d’habitatge per a persones grans”. 
 
 Webinar sobre les modificacions de la Llei 5/2008 del dret a les dones a erradicar 
 la violència masclista.
 
 Presentació del Protocol davant les violències sexuals a la comarca del Bages.

Posicionaments
Adhesió al manifest “Denúncia i peticions de millora del servei bancari” per demanar  
l’atenció personalitzada a les persones grans.

Mediació i supervisió
La Delegació ha comptat aquest any amb 3 mediadores i s’ha realitzat 1 supervisió grupal.

Grups de Treball
La Delegació manté 3 Grups de Treball actius, tot i que no han fet cap acció concreta durant 
aquest any.

 Grup Emergències. La referent és la Sandra Trullàs i està integrat per 9 membres.
 
 Grup Sanitat. La referent és l’Elisabet Hernández i està integrat per 10 membres. 
 
 Grup de Serveis Socials. La referent és la Sandra Trullàs i està ingrat per 5 membres.

https://manresa.tscat.cat/continguts/noticies/adhesio-la-carta-denuncia-i-peticions-de-millora-del-servei-bancari
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DELEGACIÓ DE TARRAGONA

Junta Territorial 
La Junta Territorial s’ha mantingut després de les eleccions del maig.

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

S’han realitzat 9 reunions territorials.
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La col·legiatura

Relacions institucionals
Aquest any, la Delegació ha realitzat diverses reunions i trobades amb institucions i entitats 
com la Universitat Rovira i Virgili, Mèmora, la directora territorial i gerent de la Regió Sanitària 
del Camp de Tarragona i Tàlem, Escola de Vida.

Formació
S’ha realitzat 1 curs a la Delegació aquest 2021

 · Curs “Suport emocional per a professionals”.

Actes

La Delegació ha organitzat, en solitari o amb d’altres entitats, un total de 6 actes, tots ells en 
format online:

 Cicle de 4 xerrades: “Afrontar les emocions”. Amb la Fundació Mémora. 
 
 Jornada del Dia Mundial del Treball Social “L’accés a l’habitatge: La lluita per un   
 dret”. Amb la col·laboració de la Facultat de Ciències Jurídiques i del Departament  
 d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV.
 
 X Jornades de Mediació de Tarragona. Organitzades conjuntament amb La Taula de  
 Mediació de Tarragona.
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Convenis i acords
A finals de 2021, s’ha signat un acord amb Tàlem, escola de vida per impulsar temes 
formatius.

Mediació
Actualment la Delegació compta amb 8 mediadores habilitades que han fet 3 mediacions. 
A més, s’han realitzat 2 supervisions.

Grups de Treball
La Delegació ha tingut 5 grups de treball actius al llarg de l’any.

També s’ha participat en el Seminari de sortides professionals del Treball Social, organitzat per la URV.
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Grup Dependència i discapacitat

Grup Emergències i Catàstrofes 

Grup Mediació

Grup Salut

Accions

Accions

Accions

Accions

Referent: Montse Batet 

Membres: 7

Objectius: Creat al 2021 per compartir 
coneixements, crear un espai d’anàlisi i 
reflexió, on aprofundir en els temes que 
es consensuïn amb la finalitat de fer 
aportacions professionals.

Referent: Emma Pérez 

Membres: 6

Objectius: Apostar per la formació 
continuada per tal d’adquirir eines 
i estratègies per donar una bona 
intervenció a les necessitats sorgides 
de les emergències.

Referent: Montserrat Combalia

Membres: 5

Objectius: Realització de mediacions a 
través del SIM i sensibilitzar sobre 
aquesta eina per gestionar els conflictes. 

Referent: Simón Sas 

Membres: 11

Objectius: Compartir un espai on ampliar 
coneixements, intercanviar experiències 
de les diferents institucions/proveïdors 
sanitaris del territori. Debatre i reflexionar 
temes d’interès comú que afecten la 
tasca professional així com l’elaboració 
i/o actualització de nous circuits i 
protocols del treball social sanitari.
 

· S’han establert les bases i els objectius
  i s’han fet propostes per començar a     
  treballar i engegar el Grup

· Reunions amb la Comissió 
  d’Emergències del TSCAT.

· Programació del calendari de guàrdies   
  2022

· Abordatge del Congrés d’Intervenció             
  Psicosocial en Emergències que es 
  farà al 2022.

· Col·laboració en l’organització de les 
  X Jornades de Mediació de Tarragona i     
  realització d’una conferència dins de les    
  jornades.

· S’han treballat temes com:

· Grups exempts del pagament de la 
  farmàcia (Departament de Salut)

· El Treball Social Sanitari durant la 
  pandèmia (noves formes de treball 
  i mancances detectades)

· Dificultats relacionades amb els tràmits    
  amb l’INSS



· Gestions dels ingressos als centres 
  sociosanitaris, a l’IPM i UCA durant l
  a pandèmia (dificultats)

· Nova Associació de Treball Social 
  Sanitari 

· S’han començat contactes amb la Regió 
  Sanitària i altres institucions

· Cohesió amb la Comissió de Salut per   
  intercanviar opinions i reflexions.

Grup Serveis Socials Bàsics Accions

Referent: Sandra Gimeno 

Membres: 11

Objectius: Oferir un espai de trobada 
per tractar temes d’interès comú, donar 
suport, reflexionar i debatre temes 
d’interès que afecten la professió. 

· Treball conjunt amb membres de la 
  Comissió de Serveis Socials Bàsics de       
  Barcelona i el de Manresa-Catalunya   
  Central

· Anàlisi de diferents formularis, 
  documents i informes amb què es 
  treballa dia a dia amb la finalitat de 
  millorar i agilitzar el treball burocràtic.
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DELEGACIÓ DE TERRES DE  L’EBRE

Junta Territorial 
(Abans de les eleccions, fins el maig de 2021)

· Vicedegana: Caterina Cortés
· Secretària: Cristina Barragán
· Tresorera: Anna Maria Altadill
· Vocal: Sandra Gimeno

(Després de les eleccions, a partir del maig de 2021)

· Vicedegana: Neus Jové
· Secretària: Mercè Carbó
· Tresorera: Jesús Monche

S’han dut a terme 14 reunions territorials durant l’any.
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La col·legiatura

Relacions institucionals
Durant aquest any, la Delegació de Terres de l’Ebre ha mantingut diverses reunions per 
abordar temes vinculats a la professió amb diverses institucions i entitats com la Delegació 
Terres de l’Ebre-Tortosa del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, 
l’Ilustre Colegio de Abogados de Tortosa, l’Institut per al desenvolupament de la  formació 
i l’ocupació “UGT”, la Intercol.legial de Terres de l’Ebre, l’Associació Atzavara-arrels i la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Terres de l’Ebre.

Actes

La Delegació ha organitzat, en solitari o conjuntament amb d’altres entitats, 5 jornades 
i/o xerrades durant el 2021. 

 Cafè tertúlia online “Servei d’Intervenció Socioeducativa SIS”.

 Dia Mundial del Treball Social “Dret a l’habitatge”. Conjuntament amb la Delegació 
 de Tarragona. 

 Interconnectats, espai d’activitats amb altres Col.legis. 

 Webinar “Implementació de la Mediació: Calidoscopi Interdisciplinari”. Amb el CEESC,  
 CEMTE i ICAATOR. 

 Webinar “L’anàlisi des del treball social, de la fragilitat i vulnerabilitat social en pacients  
 hospitalitzats per descompensació de malaltia crònica de l’Hospital d’Amposta”, dins del  
 cicle “L’impacte social de la recerca”.
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També, s’ha participat a:

 Conferència “Jornada de sortides professionals del treball social”, de la Facultat de   
 Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
 Conferència “II Jornada del Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa” 
 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Departament  antropologia Filosofia i Treball Social 
 de la Universitat Rovira i Virgili.
 
 Acte de presentació de la campanya “Jo com tu” de Cáritas Diocesana de Tortosa. 
 
 Celebració dels 10 anys del Procés Comunitari de Tortosa.  
 
 Activitat cultural de la Demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes. 
 
 Inauguració del Femme in Arts de l’Ajuntament d’Amposta.
 
 Commemoració dels 20 anys de la Demarcació de les Terres de l’Ebre del Col.legi 
 de Periodistes de Catalunya. 
 
 Commemoració del Dia Internacional de les persones amb discapacitat. 
 
 Cloenda de Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021. 

Mediació i Supervisió

La Delegació ha comptat aquest any amb 3 mediadores i s’ha realitzat 1 supervisió grupal.

Grups de Treball

Durant el 2021, hi ha hagut 2 grups de treball actius a la Delegació. El d’Emergències 
i Catàstrofes és compartit amb la Delegació de Tarragona (informació a l’apartat de Tarragona).

Grup Salut i Gent Gran Accions

Referents: Anna M. Altadill i Neus Jové 

Membres: 12

Objectius: Aglutinar diferents àmbits 
d’atenció per poder ampliar l’abordatge 
de temes i al mateix temps apropar els 
professionals dels diferents àmbits 
d’atenció.

· Compartir tota la informació que pot 
  ser d’interès en l’àmbit de la Gent Gran 
  i Salut, tant del territori com a nivell 
  general de legislació o normativa i que  
  beneficia a l’hora de desenvolupar la   
  feina.
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Els Actes
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La Seu Central del Col·legi hem organitzat un total de 20 actes, jornades i conferències.

 Jornada online “El Col·legi et cuida: Programes d’atenció a la salut i benestar de les  
 treballadores socials”. 28 de gener. Més informació 
 
 Conferència “El Trabajo Social Forense en Europa. El camino hacia una disciplina uni 
 ficada” dins de la cloenda de la IV edició del Postgrau en Peritatge Social. Coorganit 
 zat amb la UVic. 23 de febrer. 

 Entrega online de la X edició del Premi de Recerca de Treball Social Dolors Arteman.  
 18 de febrer. Més informació
 
 Conferència online “Com intervenim en els conflictes des dels Serveis Socials d’Aten 
 ció Primària (SSAP). Similituds i diferències amb la mediació”, amb motiu del Dia  
 Europeu de la Mediació. 1 de març. Més informació
 
 Jornada “El treball social en situacions d’impacte i emergència”, coincidint amb la  
 celebració del Dia Mundial del Treball Social. 19 de març. 

 Webinar “El treball social en els processos de pèrdua i dol al final de vida”. 4 de   
 març. Més informació
 
 Webinar “La perspectiva de gènere en la salut”. 15 de març. Més informació
 
 Lluirament de les Medalles d’Or 2021 del Col·legi. Més informació
 
 Xerrada “L’escala de valoració sociofamiliar TSO. Una eina per a l’avaluació del risc  
 social en gent gran”.28 d’abril. Més informació
 
 Xerrada online “Treball social i pandèmia: com ha afectat als professionals de 
 l’àmbit de la infància?”, coorganitzada amb la Facultat d’Educació Social i Treball  

 Social Pere Tarrés-URL. 13 de maig. Més informació
 
 Jornada virtual de Portes Obertes per a les recent graduades en Treball Social. 9 de  
 juny. Més informació

 Conferència “L’autòpsia social. Actuació del treballador social forense en les morts  
 sospitoses de criminalitat”, en el marc del postgrau de Peritatge Social de la UVic. 18  
 de juny. Més informació

 Lliurament dels Ajuts de Cooperació 2020. 13 de juliol. Més informació

 Presentació híbrida del llibre “14 Dones. Història del treball social a Catalunya (1932- 
 2020)”, coorganitzat amb el Grup de recerca en treball social de la Universitat de  
 Barcelona (GRITS). 9 de setembre. Més informació

 IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, coorganitzat amb els Col·legis  
 de Pedagogia, Psicologia i Educadores i Educadors Socials. 16 i 17 de setembre. 
 Més informació

 Taula rodona “Dret a l’empadronament. Una mirada des del Treball Social”. 21 de se 
 tembre. Més informació

 Webinar “Ja sóc pèrita social. I ara què?”, en el marc de l’inici de la 6a edició del   
 Postgrau de Peritatge Social impulsat amb la UVic. Més informació

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/posem-la-mirada-en-la-cura-de-les-treballadores-socials
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/lliurem-el-premi-dolors-arteman-en-un-acte-celebrem-les-10-edicions-daquest
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/interessant-jornada-sobre-la-mediacio-i-la-gestio-de-conflictes-en-les
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/reflexions-sobre-el-paper-del-treball-social-en-el-final-de-vida-i-els-processos
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/debatem-sobre-les-diferencies-en-salut-questio-de-genere
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/lliurem-les-medalles-dor-2021-del-collegi
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/celebrem-una-xerrada-sobre-lescala-tso-valorar-el-risc-en-gent-gran
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/com-ha-afectat-la-covid-19-les-professionals-de-lambit-dinfancia
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/conchita-pena-la-jornada-de-portes-obertes-del-collegi-us-podria-dir-que-sou-el
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/autopsia-social-el-nou-webinar-de-treball-social-forense-de-la-uvic-i-el-tscat
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/els-drets-humans-protagonitzen-el-lliurament-dels-ajuts-de-cooperacio-2020
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/historia-del-treball-social-traves-de-les-experiencies-de-14-dones
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/mes-de-500-professionals-de-lambit-social-participen-al-iv-congres-de-serveis
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/el-collegi-analitza-les-consequencies-de-la-vulneracio-del-dret-lempadronament
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/4-doctubre-webinar-ja-soc-perita-social-i-ara-que
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 Webinar “El paper del Treball Social en la prestació de l’Eutanàsia a Catalunya”. 
 5 d’octubre. Més informació 

 Jornada “La construcció de l’infant i el jove en el segle XXI”, amb motiu del Dia Mun 
 dial de la Infància. Coorganitzada amb la Iniciativa Intercol·legial per a la Infància i  
 l’Adolescència. 19 de novembre. Més informació

 Jornada “El treball social en el nou paradigma de suport a les persones amb disca 
 pacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica”. 29 de novembre. Més informació

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/el-treball-social-i-el-seu-paper-cabdal-en-la-prestacio-de-leutanasia-catalunya
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/interessant-jornada-de-debat-i-reflexio-sobre-la-construccio-dinfants-i-joves
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/el-paper-clau-del-treball-social-davant-la-reforma-de-la-llei-al-suport-les
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També, hem participat i/o col·laborat 18 actes organitzats per d’altres entitats.

  Ponència de la membre de la Comissió d’Habitatge, Anna Gómez, en el webinar 
 “El acceso a una vivienda digna y adecuada: utopía o realidad”, organitzat pel 
 Consejo General de Trabajo Social. 

 Membres del Comitè organitzador i científic de les 14es Jornades Interdiscipli  
 nars Catalanes de Residències de Gent Gran. Més informació
 
 Participació a les Jornades d’Orientació Professional de la Facultat d’Educació de la  
 Universitat de Barcelona, a través de l’orientadora laboral del TSCAT, Anna Masvidal.  
 Més informació

 Suport al Seminari “Vivint Lideratge, Innovació i Poder” que impulsa l’Institut per  
 a la innovació organitzativa i social Innova, en col·laboració amb Il NODO Group.  
 Més informació
 
 Ponència de la degana, Conchita Peña, a la I Jornada Estatal de Trabajo Social y  
 Salud, del Consejo General del Trabajo Social. Més informació

 Col·laborem en la II Jornada en Innovació en la Intervenció Sòcio-Educativa: Els  
 Drets Humans al Centre de l’Atenció, que s’emmarca en la 3ª Edició del    
 Màster Universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa (MIISE) de la 
 Universitat Rovira i Virgili. Més informació

 La vicedegana, Mercè Civit, participa a la Primera Jornada sobre prevenció i tracta 
 ment del maltractament a la gent gran, organitzada per l’Ajuntament de Martorell, la  
 Diputació de Barcelona i EIMA. Més informació

 Ponència de la degana, Conchita Peña, al webinar “La actualidad de la atención   
 psicosocial. Nuevos condicionantes y retos de la atención psicosocial al final de la  
 vida”. Més informació

 Presents al Tercer Congrés Internacional i les XLVIII Jornades Nacionals de 
 Socidrogalcohol, que organitza la Societat Científica Espanyola d’Estudis sobre   
 l’Alcohol, la Drogoaddicció i altres Toxicomanies. Més informació

 Col·laborem amb el Congrés Català de Salut Mental, organitzat per la Fundació Con 
 grés Català de Salut Mental (FCCSM). Més informació
 
 La degana del Col·legi, Conchita Peña; i el treballador social i cap d’Atenció Primària  
 de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Juan Manuel Rivera  
 Puerto, participen en el 1r Congrés Europeu sobre Segona Oportunitat, organitzat  
 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Més informació

 La presidenta del Consell de Deontologia del Col·legi, Elisa Abellán, ponent al curs  
 “Ética en la intervención social en personas mayores”, que organitza la Sociedad Es 
 pañola de Geriatría y Gerontología i el Colegio de Trabajo Social de Castilla La Man 
 cha, amb la col·laboració del Consejo General de Trabajo Social. Més informació

 La degana del Col·legi, Conchita Peña, ponent en la inauguració de la 8a edició del  
 Postgrau en atenció psicosocial i espiritual a persones en situació de malaltia   
 avançada, que organitzen la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya i 
 a la Càtedra de Cures Pal·liatives. Més informació

 Intervenció de la degana del Col·legi, Conchita Peña, en l’homentatge a Montserrat  
 Feu, organitzat per l’Associació Atlàntida.

 Ponència de la presidenta del Consell de Deontologia, Elisa Abellán, en la “I Jornada  
 de Comisiones Deontológicas de Trabajo Social: COMPARTIENDO EXPERIENCIA,  
 GENERANDO RED” del Consejo General de Trabajo Social. Més informació

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/12-i-13-de-marc-se-celebren-les-14es-jornades-interdisciplinars-catalanes-de
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/participem-les-jornades-dorientacio-professional-de-la-facultat-deducacio-de-la
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/participa-en-el-seminari-vivint-lideratge-innovacio-i-poder-que-impulsa-innova
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/conchita-pena-ponent-la-i-jornada-estatal-de-trabajo-social-y-salud
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/participa-la-ii-jornada-en-innovacio-en-la-intervencio-socio-educativa-els-drets
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/merce-civit-la-i-jornada-sobre-maltractament-la-gent-gran-el-treball-en-xarxa
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/conchita-pena-ponent-del-webinar-la-actualidad-de-la-atencion-psicosocial-nuevos
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/el-tscat-estara-present-en-el-tercer-congres-internacional-i-les-xlviii-jornades
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/del-3-al-5-de-novembre-nova-edicio-del-congres-catala-de-salut-mental
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/la-degana-del-collegi-presenta-una-de-les-taules-socioeconomiques-del-1r-congres
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/la-presidenta-del-consell-de-deontologia-del-collegi-ponent-del-curs-etica-en-la
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/latencio-sanitaria-ha-danar-de-la-ma-de-latencio-psicosocial-i-espiritual
https://www.tscat.cat/continguts/noticies/participem-la-i-jornada-de-comisiones-deontologicas
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 La membre de la Comissió d’Habitatge, Victoriana Garcia, participa en el webinar  
 “Instruments per al reallotjament de les situacions d’emergències habitacionals” 
 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 La referent de la Comissió de Peritatge Social, Eva Giralt, imparteix la ponència   
 “¿Qué puede aportar el trabajo social forense a los procedimientos familiares?”, en 
 el Seminario Internacional de Derecho de Familias y Prueba, de la Suprema Corte de  
 Justicia de México. 

 Intervenció de la degana del Col·legi, Conchita Peña, en el ple del Consell de Treball,  
 Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). 
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Els nostres Serveis
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Des del Col·legi s’ha treballat un any més 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.

Evolució dels cursos programats (2017-2021)

Evolució dels cursos realitzats (2017-2021)

FORMACIÓ

72 cursos programats 
62 cursos realitzats · 40 online · 14 híbrids · 8 presencials  
1.122 alumnes
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Evolució alumnes (2017-2021)

Cursos realitzats i alumnes per Delegacions
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Nous cursos d’aquest 2021:

 
  “Ingrés Mínim Vital i Renda Garantida”
  
 “Models de Suports per a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva   
     capacitat jurídica”
  
 “Elaboració d’articles científics per a treballadors/es socials”

Formació externa

El Col·legi ha organitzat 7 cursos per a diferents entitats: Hospital Sant Joan de Déu, 
Fundació Vella Terra, IMSST - Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, Consell 
Comarcal Baix Ebre, Colegio de Trabajo Social de Cáceres i Fundació Malalts Mentals 
de Catalunya.

Formació universitària

Aquest any hem seguit col·laborant i participant amb diferents universitats catalanes en 
l’organització de diferents postgraus i màsters vinculats al treball social, per tal d’oferir al 
col·lectiu una formació específica i de qualitat.

 Postgrau en Peritatge Social de la UVic. 
 
 Postgrau en Supervisió en l’Àmbit de l’Atenció a les Persones de la Universitat Rovira  
 i Virgili (URV). 
 
 Màster en innovació en la intervenció social i educativa de la Universitat Rovira i 
 Virgili de Tarragona (URV).
 
 Màster en atenció integrada en la cronicitat i l’envelliment, impulsat per l’Escola 
 Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra. 

Durant el 2021, la Borsa de Treball del Col·legi ha continuat batent rècords. S’han publicat 
2.357 ofertes, un 35% més en relació a l’exercici anterior.

A destacar també l’augment de col·legiades inscrites a la plataforma, un total de 2.160, 374 
més que el 2020; i de les entitats inscrites, un total de 543, 131 més que l’any passat.

ORIENTACIÓ I BORSA DE TREBALL
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Evolució d’ofertes de treball publicades (2018-2021)

Tipologia d’ofertes de treball publicades

TIPUS OFERTES

Ofertes d’altres canals (publicades a d’altres plataformes de recerca de feina)

Ofertes públiques

Ofertes pròpies (publicades directament a la nostra plataforma)

Ofertes internacionals

1.638

362 

350

2

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 Lleida

Ofertes de les comarques de la Delegació de Tarragona

Ofertes de les comarques de la Delegació de Manresa

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

Internacionals o altres

1.688

251 

127

120

116

44

11

Distribució de les ofertes en funció de la Delegació territorial del Col·legi
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Àmbit de treball de les ofertes publicades

Tallers de recerca de feina

Assessoraments personalitzats

S’han programat un total de 15 tallers online, amb un total de 148 col·legiades inscrites. 
Com a novetat, s’ha incorporat el taller de 3 dies, “T’acompanyem en la teva recerca de 
feina!”, i el taller “Xarxes i estratègies per a la recerca de feina”, impartit per una docent 
especialitzada en xarxes socials.

Al llarg de 2021, un total de 236 col·legiades i col·legiats han rebut orientació laboral. 
D’aquests, 124 han estat a través d’entrevistes individualitzades i 112 en el marc dels tallers 
de recerca de feina.

Gent gran

Orientació laboral per a col·lectis vulnerables

Infància i adolescència

Atenció Primària

Altres

Discapacitats

Immigració

Pobresa i exclusió social

SAD

Joventut

Treball Social Comunitari

Salut i sanitat

Dona i LGTBI

Salut mental

Educació

Docència

Habitatge

Mediació

Justícia

Drogodependència

Treball Social Empresa

472

377*

160

151

144

136

118

110

91

82

82

81

58

58

52

50

43

41

35

14

3

ÀMBIT OFERTES

*El gran nombre d’ofertes d’orientació laboral ve determinat per la gran quantitat d’ajudes europees, estatals i 
comunitàries en polítiques d’ocupació que faciliten posar en marxa molts programes concrets d’inserció laboral.
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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. 

Durant el 2021, s’han respost 397 peticions, entre consultes, queixes i denúncies, el que 
suposa un 12% més en relació al 2020.  

Procedència del total de peticions ateses

Consultes
S’han gestionat 387 consultes durant l’any, la majoria procedent de col·legiades (365), 
seguides de no col·legiades (7), institucions (7), ciutadania (4) i d’altres col·legis (4).
Tipologia de consultes gestionades per volum al 2021

Col·legiats/des 

Ciutadania

Institucions

No Col·legiats/des

Col·legi professional

371

8

7

7

4

Assessorament jurídic

Tràmits i recursos

Àmbit Serveis Socials

Borsa laboral

Àmbit Dependència

Participació a comissions i grups

Serveis col·legials

Àmbit Residències gent gran

Àmbit Salut

Àmbit Infància i Família

Consulta Consell Deontològic

Àmbit Migracions i Interculturalitat

Àmbit Prestacions econòmiques

Assegurances

Emprenedoria

Àmbit Peritatge

Funcions del treballador/a social

Àmbit Incapacitacions

Formació

Àmbit Relacions Internacionals

Àmbit Mediació

Àmbit Discapacitat

Àmbit Cooperació i Tercer món

Àmbit Salut Mental

Àmbit Emergències

Obligació col·legiació

Participació a Jornades i conferències

Novetats legislatives

Total Consultes

129

87

26

22

15

14

11

9

7

6

6

6

5

5

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

387

CONSULTORIA PROFESSIONAL I JURÍDICA
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Queixes

S’han gestionat un total de 8 queixes al llarg de l’any. D’aquestes, 6 les han fet col·legiades 
i col·legiats i 2 d’elles la ciutadania. 

Tipologia de queixes gestionades per volum al 2021

Posicionament del Col·legi

Atenció Treballador/a Social

Servei del Col·legi

Total queixes

4

2

2

8

A professionals no col·legiats

A professionals col·legiats

Total denúncies

2

0

2

Denúncies

En total s’han gestionat 2 denúncies, procedents de la ciutadania.

Tipologia de denúncies gestionades per volum al 2021

La Revista de Treball Social (RTS)
Continuant la implementació de les línies estratègiques de l’actual Equip de Redacció, 
les principals novetats d’aquest 2021 han estat:

 Ampliació de l’equip de revisió externa. Actualment està integrat per 73 
 treballadors i treballadores socials nacionals i internacionals.
 
 S’ha seguit treballant per assolir els estàndards de qualitat de les publicacions   
   científiques en ciències socials. En aquest sentit, s’ha valorat la proposta d’indexar  
 l’RTS a la base de dades d’EBSCO.
 
 S’incorpora Núria Saurina Eudaldo, com a correctora i traductora.

PUBLICACIONS
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Durant aquest any s’han publicat dos números de la revista, el 220 i el 221 (560 exemplars 
per tirada), que també s’han publicat al web (www.revistarts.com) en les seves versions en 
català, castellà i anglès (un article per número).  En total, s’han publicat 17 articles, d’un total 
de 29 rebuts per a la seva valoració, i 8 ressenyes.

RTS 220 (juny 2021)

Editorial convidat: El dret a l’habitatge des del 
treball social, per Antònia Albert Peñalver
 
A fons: 5 articles
 
 Compartint la pràctica professional: 4 articles
 
 Ressenyes: 4 articles
 
Total autors/es: 18
 
Article traduït a l’anglès: Gender and international 
development cooperation in times of Covid-19, de 
Breogán Riobóo-Lois.

RTS 221 (desembre 2021) 

Editorial convidat: Diàleg sí, subalternitat de cap 
manera, per Miguel Miranda Aranda
 
A fons: 4 articles
 
Compartint la pràctica professional: 4 articles
 
Ressenyes: 4 articles
 
Total autors/es: 19
 
Article traduït a l’anglès: Case study: support and 
individual guidance as a tool for   
change and for personal and family progress in 
coping with care for a relative with dementia, de 
María Cristina Lopes Dos Santos.



78

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA

S’ha continuat amb la difusió dels continguts de la revista a través del perfil de Twitter
(@RevistaRTS), creat a mitjans de 2019 i que ja compta amb més de 1.400 seguidores.

Pel que fa a l’activitat de l’RTS, destaquem:
 
 · Participació, el 27 d’abril, en la primera trobada telemàtica de revistes publicades  
   pels col·legis professionals de treball social de l’Estat, una iniciativa impulsada per la  
   revista Servicios Sociales y Política Social que edita el Consejo General de Trabajo  
   Social. 
 
 · Celebració, el 25 de maig, de la reunió anual del Consell Assessor Editorial, que va  
   permetre fer balanç dels darrers números publicats i recollir aportacions i propostes  
   de millora per a la revista.

Consulta l’Equip de redacció, el Consell Assessor Editorial i l’Equip de revisió externa de la 
Revista RTS.

Assessoria de Publicacions no periòdiques
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.

L’Assessoria està integrada per Montserrat Bacardit, 
Cristina Rimbau, Pepita Rodríguez, Xavier Pelegrí 
i Montserrat Mestres, que s’incorpora a l’abril.

192 publicacions 
+375 seguidores  
14.800 persones de mitjana mensual veuen les publicacions
933 persones de mitjana mensual visiten el perfil

https://www.revistarts.com/la-rts
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Llibres publicats

 

Publicacions en procés d’edició

  Traducció al castellà de “Catorce mujeres. El trabajo social en Cataluña 
 (1931-2020)”. Violeta Quiroga, Josep Maria Mesquida i Aïda Ballester.

  “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”. Grup de la Comissió de Drogodependències del TSCAT.
 
 “Projectes de Treball Social en l’àmbit grupal i comunitari en salut mental”. 
 Comissió de Treball de Salut Mental del TSCAT.
 
  “Cronologia contextual i filosòfica dels primers anys del concepte de Case work   
  professional”. Dolors Colom Masfret.

Presentacions de llibres

  19 de maig. Presentació de “Qui governa els serveis socials en el món local”, treball  
 guanyador del IX Premi de Recerca en Treball Social Dolors Arteman, categoria de  
 recerca a realitzar, de Mercè Ginesta, Maite Boldú i Xevi Casademont.
 
 10 de juny. Presentació organitzada per la Delegació de Lleida dels volums 1 i 2 dels  
 Monogràfics d’Història del Treball Social: “Treball Social als Hospitals de Catalunya”,  
 de Glòria Rubiol (Coord.), i “Treball social comunitari a Catalunya de 1960 a 1980.  
 Una aportació històrica”, de Teresa Casanovas, M. Montserrat Plans i Rosa Romeu.
 
 9 de setembre. Presentació de “Catorze dones. El treball social a Catalunya 
 (1931-2020)”, de Violeta Quiroga, Josep Maria Mesquida i Aïda Ballester.

Altres accions

Exposició virtual “40 anys de llibres. Recorregut històric per les publicacions del Col·legi 
de Treball Social”.  Al maig s’estrena aquesta web que permet fer un passeig virtual per més 
d’una seixantena de publicacions que aborden diferents temàtiques i àmbits del treball social 
i que són una bona mostra de la riquesa i varietat de la intervenció de la professió. A banda 
de mostrar el fons de publicacions del Col·legi, amb aquesta mostra es vol incentivar la 
recerca i l’escriptura entre les i els professionals.

“Catorze dones. 
El treball social a Catalunya 
(1931-2020)”. 
Violeta Quiroga, Josep Maria 
Mesquida i Aïda Ballester 
(gener 2021)

“El trabajo social en acción. 
Práctica profesional en los Servicios 
sociales básicos. Un estudio de caso 
de Tarragona (2011-2016)”. Sergi 
Sánchez Castiñeira. X Premi de  
Recerca Dolors Arteman. (juliol 2021). 
Versió catalana publicada al 
novembre.
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Visita l’exposició

Actualització de la Guia de Publicacions del Col·legi, amb la incorporació d’aspectes 
relacionats amb l’estructura de les publicacions a fi d’orientar millor a les autores/rs en 
la presentació dels documents dels seus treballs. 

Nou disseny de les publicacions. Es continua treballant en el nou disseny dels llibres 
publicats pel Col·legi, iniciat l’any 2020, i a inicis de 2021 es presenta a la Junta una proposta 
d’esquema per al disseny del conjunt de publicacions.  

Fons de publicacions. Iniciativa aprovada aquest any que té com a finalitat custodiar, 
incrementar, informar i posar a disposició de consulta dels col·legiats el patrimoni col·legial 
que recull sabers, innovacions, propostes, debats i descobertes entorn del treball social, els 
serveis socials i disciplines afins.

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. A més, es programen grups de sensibilització a la supervisió per a 
professionals que s’hagin iniciat en el món laboral per tal d’oferir-los acompanyament 
en aquestes primeres etapes de la seva pràctica laboral.

El Col·legi gestiona 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.

 3 noves mediadores habilitades el 2021

 211 mediadores del Col·legi habilitades

 25 mediadores en actiu a les llistes de Justícia

      

25 supervisores acreditades per Col·legi.

7 supervisions realitzades durant el 2021 (Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
Fundació Galatea, URBACET, Consell Comarcal Alt Penedès, grup de directius i equip de 
professionals de l’EAIA del Consell Comarcal del Segrià i Consell Comarcal de l’Urgell).

18 grups de sensibilització a la supervisió programats.
8 sessions de sensibilització a la supervisió en modalitat individual.

Àmbit familiar 

Dret privat

Dret privat i familiar

14

11

11

SUPERVISIÓ

REGISTRE DE MEDIADORES I SIM 

https://acortar.link/qMTscb
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El 2021 s’han inscrit al llistat públic Departament de Justícia un total de 37 pèrits socials 
habilitats pel nostre Col·legi.

Distribució dels pèrits segons l’especialitat

Aquest any, el Col·legi ha posat en marxa el servei “T’acompanyem”, pensat per assessorar i 
acompanyar a les col·legiades i col·legiats que han patit alguna agressió en els seus llocs de 
treball. Les referents d’aquest servei són Israel Ureña, Amparo Alcoverro, Alba Miras, Vanessa 
Briz i Elisabet Fornell. 

En aquest primer any de funcionament, s’han atès 12 consultes. D’aquestes, 4 han estat per 
conflictes a l’entorn laboral amb altres companys/es o caps, amb caràcter d’assetjament 
laboral i/o sexual. La resta han estat sobre agressions d’usuaris vers els/les professionals: 
protocols, denúncies, suport psicològic, etc. Totes han estat de la província de Barcelona 
excepte una de la província de Lleida.

Així mateix, durant el 2021, s’ha treballat en el disseny d’una enquesta per assolir un dels 
objectius del servei: conèixer la realitat del territori en relació a les agressions que pateix el 
col·lectiu.

Així mateix, des del 2016, el Col·legi i la Fundació Galatea impulsem “SuporTS”, un programa 
específic i pioner que presta atenció gratuïta a les col·legiades en actiu que pateixen pro-
blemes que afecten al lloc de treball, d’estrès, de salut mental i/o addiccions. Un total de 10 
persones han usat el servei al 2021.

Pèrit de família i incapacitacions

Pèrit de família

Sense especialitat

20

12

5

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 2021, s’han tramitat 4 peticions de SIM.

REGISTRE DE PÈRITS

SERVEIS DE CURA PER A LES PROFESSIONALS





83

MEMÒRIA 2021

Comunicació
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Al llarg del 2021, el Col·legi ha seguit treballant per fer sentir la seva veu i visibilitzar la 
professió entre l’opinió pública a través de la presència en els mitjans de comunicació.

       66 aparicions en mitjans de comunicació

 · 25 a diaris digitals
 · 18 en premsa
 · 9 en televisió
 · 7 en ràdio
 · 6 en agències
       
       9 notes de premsa pròpies enviades sobre situació límit dels serveis socials, 
      pobresa, emergència habitacional, salut mental, burocratització professió,       
      vacunació, sensellarisme, etc.)

Consulta les aparicions i notes de premsa del Col·legi

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

Durant tot l’any la web ha estat en constant actualització, amb publicació de 264 notícies, 
cursos, actes, entrevistes, etc. i la creació de nous apartats, com el del nou servei de 
“T’acompanyem”. Les visites al web han estat un total de 439.799 i s’han visualitzat 
2.834.569 de pàgines. 

Butlletins i enviaments

Durant el 2021, entre la Seu Central i les Delegacions del Col·legi s’han enviat un total de 149 
correus informatius a la col·legiatura sobre actes, formació, projectes, etc. Pel que fa als 
butlletins digitals periòdics, s’han enviat 49 “Al dia TSCAT” i 11 “Fem Visible”. 

Xarxes socials

El Col·legi està present de forma activa a les xarxes socials. A banda de seguir amb els perfils 
de Facebook, Twitter i Youtube, a l’octubre del 2021 s’han estrenat perfils del Col·legi a 
Instagram i LinkedIn.

5.695 seguidores 
374 publicacions realitzades 
12.800 persones visualitzen 
les publicacions (mitjana mensual)

236 seguidores
39 publicacions
142 reaccions a les 
publicacions (mitjana mensual)

4.943 seguidores 
505 tweets publicats 
63.075 visualitzacions 
dels tweets (mitjana mensual)

754 seguidores
42 publicacions i 
27 storys publicats 
3.128 comptes veuen 
els nostres continguts 
(mitjana mensual)

305 subscriptores
35 vídeos publicats 
7.300 visualitzacions

PREMSA

CANALS PROPIS DEL COL·LEGI

https://acortar.link/sRgDzX
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