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1. Presentació 
 
 

Novament volem fer-vos arribar la Memòria anual que recull les activitats que s’han desenvolupat 
al nostre Col·legi durant el passat any 2001. Ha estat un període força complex que s’ha anat 

resolen amb l’esforç, la lluita i la participació de les diferents parts que configuren el conjunt que 
anomenem Col·legi: els membres de la Junta de Govern, les Delegacions, les Comissions i 

Grups de treball, el personal administratiu, les col·legues que col·laboren en diferents comeses, 
l’equip de redacció de la Revista de Treball Social, l’equip de redacció de la Notícia del Col·legi, 

etc. A més a més, totes aquelles companyes i companys que han participat, amb la seva 
assistència, als diferents actes, assemblees i reunions que han tingut lloc durant el passat any. 

Sense aquesta participació i col·laboració no hauria estat possible mantenir la presència del 
Col·legi i, sobretot, del nostre col·lectiu, en els diferents espais socials. 

 
Per tot això, des de la Junta de Govern volem agrair-vos el vostre recolzament i, alhora, volem 

demanar-vos que continueu, encara amb més força si és possible, treballant i desenvolupant 
activitats amb i en aquest nostre –vostre– Col·legi. 

 
 

      Barcelona, juny de 2002 
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2. Junta de Govern 

Els membres de la Junta de Govern, fins acabar l’any 2001, han estat els següents: 
 
  Presidenta:  Montserrat Griso Ginés 
  Vicepresidenta:  Mercè Martí Rodríguez 
  Vicesecretària:  Encarnació Martínez Morant 
  Vocals:   Antonio Egea Corbalán 
     Isabel Morales Porlan 
     Luis Zamaniego Ocampo 
Vocal-coordinadora de Girona:  Úrsula Carvacho Monasterio 
Vocal-coordinadora de Lleida:  Josefina Minguell Cervelló 
Vocal-coordinadora de Manresa: Mercè Vilalta 
Vocal-coordinadora de Tarragona: --- 
 
 
2.1. Canvis registrats en la Junta de Govern i en les Comissions Territorials durant el 2001 

Junta de Govern 
- Núria Ventura (Tresorera) i José Luis Muñido (Vocal) van dimitir per raons estrictament 

personals. 
- Salvador Arias (Secretari) va dimitir el mes d’octubre. 
- Luis Zamaniego (Vocal) va dimitir el mes de desembre. 

 
Comissions Territorials 
- Les persones que integraven la Comissió Territorial de Tarragona van presentar la seva 
dimissió, per discrepàncies entre elles mateixes. Es van convocar les oportunes eleccions per 
triar una nova comissió territorial i no es va presentar cap candidatura. La Delegació de 
Tarragona va continuar funcionant en l’horari laboral i es va haver d’esperar que passés el 
període de temps corresponent per procedir a realitzar una nova convocatòria electoral que 
hauria  de ser a l’any 2002. 
 
Delegació de Manresa: a la convocatòria d’eleccions celebrada l’any 2000 no es va presentar 
cap candidatura. Per tant, des del 9 de juny de 2000 fins el 30 de març de 2001, data quan van 
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sortir elegits els nous membres de l’actual comissió territorial, no hi va haver cap coordinadora a 
Manresa. 
 

3. Oferta formativa 
 
Degut que la nova Junta de Govern va començar a exercir les seves funcions el mes d’abril de 
2001 i va tenir que ajustar-se a les possibilitats d’actuació del moment, l’oferta formativa que es 
va poder articular, a la seu del Col·legi a Barcelona, va ser la que a continuació es descriu: 
 

- Direcció del treball en equip. Mètodes i tècniques. Docent: Alícia Irazábal. Curs de 24 
hores lectives. 

 
- Intervisió. Assessorament entre col·legues. Docent: Martina Erpenbeck. Curs de 20 

hores lectives. 
 

- Intel·ligència emocional. Coneixement per a la vida i la professió. Docent: Josep 
Pujol. Curs de 24 hores lectives. 

 
- Conflictes i resolució en situacions de crisi. La negociació i la mediació com a 

resolució alternativa de conflictes en situacions de crisi. Docents: Jordi Muner i 
Jordi Cañada. Curs de 35 hores lectives. 

 
- Servei d’avaluació de casos pràctics. Docent: Xavier Martín. Es va iniciar el 2 de 

novembre de 2001 i finalitzarà el 31 de maig de 2002. 
 

- Servei d’assessorament. Assessora: Montserrat Suàrez. Es va iniciar el 9 de novembre 
de 2001 i finalitzarà el 10 de maig de 2002. 

 

4. Temes a destacar 
 

- Campanya a favor de la llicenciatura en Treball Social, d’àmbit estatal i amb 
desplegament d’actuacions específiques a Catalunya. El programa de les activitats que 
es van dur a terme a tot Catalunya i que es va enviar al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Trabajo Social y Asistentes Sociales (Consejo) es troba a l’annex I. 
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- III Premi de Recerca en Treball Social. Es van presentar dos treballs i el Jurat va 
declarar desert el premi. Donat que ja és la segona convocatòria on es produeix la 
mateixa situació, s’ha previst canviar el tipus de premi i establir una beca d’investigació 
en Treball Social i s’intentarà que la dotació econòmica sigui més elevada. Es preveu fer 
la nova convocatòria entre els mesos d’octubre a desembre del 2002. 

 
- Comissió intercol·legial de mediació. A partir de la proposta de llei i de reglament en 

mediació familiar, es va crear una comissió de treball integrada per membres del nostre 
Col·legi amb els col·legis de psicòlegs, d’educadors/es socials, d’advocats de Barcelona 
i de l’associació de pedagogs. També, amb motiu de la mediació, s’ha desenvolupat una 
línia de col·laboració directa amb el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
- Creació del web del Col·legi. S’inicia el disseny de la pàgina web i els continguts. Es 

creu que és una eina de treball que ens ha de proporcionar una sèrie de serveis i 
possibilitats que són del tot imprescindibles per a les col·legiades/ts. Per exemple, ens 
permetrà immediatesa en les trameses i recepció de la informació, facilitarà la 
comunicació amb el Col·legi, fer gestions, accés a la borsa de treball, expressar l’opinió 
a través del fòrum, etc. El desenvolupament del web s’ha previst en varies fases per tal 
d’anar ajustant-lo a les necessitats del nostre col.lectiu. Tanmateix, es farà l’adequació 
del web per a persones amb minusvalies. 

 
- Convocatòria pública de projectes 2001 – Comissió de Cooperació i Solidaritat. 

Obertura de la convocatòria de projectes amb adjudicació –per primera vegada- de l’1% 
de les quotes col·legial als dos projectes que resultin seleccionats. 

 
- Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social y Asistentes Sociales 

(Consejo). Es va reiniciar l’assistència a les assemblees del Consejo. A l’última 
assemblea celebrada, el desembre de 2001, la Junta de Govern del Consejo va 
comunicar que al 2002 s’havien de convocar eleccions per triar una nova presidència i 
junta de govern donat que acabava el mandat de l’actual. Per iniciativa conjunta del 
Col·legi de Madrid i del nostre Col·legi, es va proposar crear una candidatura a la 
presidència i a la Junta de Govern que aglutinés diferents col·legis de l’estat amb la 
finalitat de potenciar les possibilitats del Consejo com a entitat que defensi els interessos 
de la professió i que incideixi en les polítiques socials. 

 
- Codi d’Ètica. A l’Assemblea celebrada el 5 de juny de 2001, finalment es van poder 

aprovar les esmenes al Codi d’Ètica i procedir a realitzar un nou tiratge del mateix. 
 

- Renovació de 4 membres del Consell Assessor d’Ètica. 
 

- Auditoria en relació a les irregularitats comptables registrades al Col·legi. 
 

- Noves contractacions de personal administratiu a la seu de Barcelona del Col·legi: 
Tècnica per a la Borsa de Treball, Recepcionista, Bibliotecària i Comptable. 

 
- Estatuts del Col·legi. Es va decidir reprendre la correcció i actualització dels nostres 

estatuts. Es preveu que els estatuts es pugin presentar, per ratificar-los o corregir-los, a 
una assemblea extraordinària a mitjans del 2002. 
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- Inici de l’elaboració del Vademècum 
 

- Assemblees del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials 
de Catalunya celebrades durant el 2001 

 
 Assemblea General Extraordinària i Assemblea General Ordinària celebrada el 5 de 

juny de 2001, al Convent de Sant Agustí. 
 Assemblea General Ordinària celebrada el 7 de novembre de 2001 a la seu de 

Barcelona 
 

- Assemblees del Consejo General de Colegios a les que es va assistir durant el 
2001: 2. L’última va ser la celebrada el 15 de desembre de 2001. 

 
- Nombre d’altes i baixes registrades durant el 2001. Del 1 de gener fins el 31 de 

desembre es van registrar: 
 Altes:  351 
 Baixes:  162 

 
El repartiment va ser el següent: 
 
   Altes    Baixes 
 
Barcelona  248    121 
Girona    16       3 
Lleida    50     16 
Manresa   11       8 
Tarragona   26     14 

 
 
 
5. Actes organitzats pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya 
 
 14 fins 18 de maig de 2001. Campanya per exigir la llicenciatura en Treball Social. 

Organització de diverses taules rodones a Barcelona i a les Delegacions. Mobilització dels 
estudiants de les diferents Escoles Universitàries de Treball Social de Catalunya (Veure 
Annex I). 

 
 22 de maig de 2001. Presentació de les IV Jornades de Serveis Socials d’Atenció 

Primària que se celebraran el 2002. 
 
 30 d’octubre de 2001. Palau Macaya. Espai de reflexió i debat: L’infant i la família avui: 

necessitats i drets. Amb la participació del Sr. José Manuel Alonso Barea, Sra. Núria 
Cortada Calcena, Sra. Montse Cusó Torelló, Sra.Rosa González Merino.  

 
 21 de novembre de 2001. Pati Manning. Espai de reflexió i debat: Catalunya i la 

immigració: parlem-ne. Amb la participació de la Sra. Roser Veciana i Olivé, Sra. Lídia 
Santos Arnau, Sra. Elena Nieto Delgado, Sr. Llorenç Soler i Sr. Joan García. 
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 22 de novembre de 2001. III Premi de Recerca de Treball Social. Reunió dels membres del 
Comitè Organitzador i Científic amb els membres del Jurat Qualificador per conèixer la 
resolució de la tercera convocatòria. 

 
 23 de novembre de 2001. Centre Cívic Drassanes. Presentació del monogràfic núm. 2: 

Funcions del treballador social en el camp de la salut mental. Amb la participació de Sra. 
Mercè Martí, Sra. Nora Acosta, Sr. Valentín Barenblit, Sra. Anna Camprubí, Sra. Teresa 
Rossell. 

 
 12 de desembre de 2001. Institut Francès de Barcelona. Cine – Fòrum: El voluntariat: la 

força de la ciutadania amb la projecció de la pel·lícula: Cadena de favores. Amb la 
participació de Sra. Pilar Malla Escofet, Sra. Carme Carmona Cornet, Sra. Amparo Cerezo 
Rincón, Sra. Maria Assumpció Vilà. 

 
 
6. Convenis 
 
 Signatura del Conveni de Col·laboració amb els clubs esportius i de fitness DIR 

 
 
7. Activitats de representació institucional. El Col·legi ha participat en: 
 
 Consell Municipal de Benestar Social, Comissió Permanent Interdisciplinària contra la 

Violència de Gènere: participació en l’elaboració del Pla Integral de prevenció de la violència 
de gènere i d’atenció a les persones que la pateixen. 

 
 Institut Català de la Dona: membre del comitè de selecció de beneficiàries de les estades de 

temps lliure per a dones amb fills al seu càrrec. 
 
 Diputació de Barcelona: membre del Consell Assessor de l’11a Escola d’Estiu de Serveis 

Socials. 
 
 Observatori de la Infància i l’adolescència 

 
 Consell Sectorial d’atenció Primària. Departament de Benestar Social de la Generalitat de 

Catalunya. 
 
 Consell Sectorial d’Atenció a la Infància. 

 
 Consell Assessor d’Assistència Psiquiàtrica de Catalunya. Servei Català de la Salut. 

 
 Pla Interdepartamental per a la lluita contra l’anorèxia i la bulímia. 

 
 Fundació Salut Mental. 

 
 Institut Català d’Acolliment i Adopció. 

 
 Comissió intercol·legial de mediació. 
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 IV Congrés Estatal d’Educadors Socials. 
 
 Acte de cloenda de la promoció 2001 de l’Escola Universitària de Treball Social – ICESB 

(URL). 
 
 15è Simposi de Pediatria Social. Girona. 

 
 I Congrés de Salut Mental Juvenil. 

 
 Assistència al Parlament de Catalunya – Celebració de l’11 de setembre. 

 
 IV Congrés d’Atenció Primària i Salut Mental. 

 
 Preparació del I Congrés Català de Salut Mental del Nen i de l’Adolescent. 

 
 Institut d’infància i món urbà. 

 
 Dia Mundial de la Salut Mental. Reus. 

 
 Taula rodona sobre els Drets Humans i la immigració. 

 
 
7.1. Altres tipus de representació institucional 
 
 Signatura del Manifest “On vas infància?” 

 
 Adhesió a la Plataforma Unitària Antiglobalització 

 
 Assistència a la presentació de la guia per educadors sobre l’anorèxia i la bulímia. 

 
 Supervisió del contingut de la informació recollida en el Llibre Blanc de la Gent Gran. 

 
 Assistència a la sessió informativa sobre la Llei de Mediació Familiar de Catalunya. 

 
 Entrevista realitzada per Risolidaria. Fundació Telefonica/Fundació Pere Tarrés. 

 
 Informe sobre les funcions del/ de la treballadora social. Denúncia d’un grup de col·legiades 

de Vilafranca del Penedès davant el greuge comparatiu de sou amb el col.lectiu d’educadors 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 
 Des de la presidència del Col.legi al llarg del 2001 s’han mantingut 64 entrevistes amb 

col.legiades/ts. 
 
 Realitzades 20 reunions amb grups de treball i comissions. 

 
 Desenvolupaes 23 reunions intercol.legials. 
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8. Comissions i Grups de treball del Col·legi 
 
8.1. Comissions 
 
 Comissió de Relacions Internacionals 

En el marc de les relacions i intercanvis establerts amb el Mouvement Européen des Travailleurs 
Sociaux (METS) el grup de la regió de París va organitzar un viatge a Portugal per conèixer els 
serveis de benestar. Van demanar la participació de 2 col.legiades/ts. Així, es va realitzar el 
viatge d’estudi del 5 a 12 de maig de 2001. 
 
 
8.2. Grups 
 
 Àrees Bàsiques de Salut 

 
Núm. de reunions del grup: 11 
 
Comissions de treball: de la sol.licitud de sociosanitaris; de cartera de serveis; de la II Jornada 
Interdisciplinar d’Atenció Primària de Lleida. 
 

- Estableixen una línia directa de treball amb l’Assessoria Jurídica de l’ICS amb la finalitat 
que proporcionin models d’impresos per a: sol.licituds de mesures cautelars, informar de 
situacions de risc al jutjat de guàrdia i/o a la fiscalia; models d’informe social (capçalera 
de l’ICS); competències del treballador social de les ABS en les possibles situacions de 
risc. 

 
- Dues persones del grup són representants a les Jornades de Treball Social d’Atenció 

Primària de Salut de Manresa i per a les pròximes que es desenvoluparan a Barcelona. 
 
 
 Atenció Precoç 

 
Núm. de reunions del grup: 8  
 
Activitats realitzades: 

- Finalització de l’estudi sobre “Noves realitats familiars” iniciat el gener del 1998. 
 
Les conclusions de l’estudi s’exposaran en una comunicació que es presentarà en la 10es 
Jornades d’Atenció Precoç que se celebraran a Barcelona el juny de 2002 amb el tema “Famílies 
contemporànies: nous reptes per a la intervenció i la formació” 
 
Activitats/projectes pel 2002 

- Elaboració de la comunicació per a les Jornades 
- Inici d’un estudi comparatiu de les dades obtingudes, des del 1997 al 2002, amb 

l’assessorament del Sr. Joan Costa. La finalitat de l’estudi és treballar el tema de la 
“Participació de les famílies en el context de l’atenció precoç”. La proposta de 
desenvolupar l’estudi ens ha arribat des de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç, amb 
la finalitat de sensibilitzar la resta d’equips de la xarxa sobre aquest tema. 
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Proposta a la Junta de Govern: 
- Col·laboració en una taula rodona al voltant del tema de les “Noves realitats familiars”, 

oberta a la resta de col·legiades/ts. 
 
 
 Treball Social d’Empresa 

 
Les activitats desenvolupades han estat: 
 

- Treballar casos complexos aportats per les/els professionals que composen el grup. 
- Informació i recopilació dels nous recursos, siguin públics, concertats o privats. 
- Presentació i debat de temes teòrics relacionats amb el treball social d’empresa (TSE) 
- Anàlisi de les tendències dels TSE 
- Desenvolupament de noves propostes d’intervenció amb motiu dels canvis en la política 

social de l’empresa. 
- Propostes en l’àmbit de la prevenció des del TSE 
- Xerrades informatives sobre el rol que desenvolupa la/el treballadora social d’empresa 

als alumnes del seminari que es va impartir en el Col·legi. 
- Informació i orientació als nous professionals que comencen a treballar en el camp del 

TSE a través de les experiències personals dels professionals que integren el grup. 
 
 
 Treball Social Hospitalari 

 
Núm. de reunions del grup: 9 
 
Les activitats realitzades han estat: 

- Informació al grup de jornades, congressos, etc. , i dels canvis o noves experiències que 
es produeixen als diferents departaments de treball social dels hospitals on treballem. 

- Elaboració de la memòria d’activitats de l’any 2000 
- Determinació dels objectius pel 2001-2002 
- Referit a l’aplicació d’una enquesta de satisfacció dels usuaris dels departaments de 

treball social dels hospitals d’aguts, només un centre va poder portar-la a terme i va 
presentar els resultats que van ser satisfactoris. 

- Elaboració de les guies d’intervenció en determinades situacions: persones sense 
cobertura sanitària, claudicació familiar, sense sostre i maltractaments a la gent gran. La 
previsió és que aquesta tasca ocuparà l’activitat del grup durant el 2001 i el 2002. 

- Presentació de la proposta de necessitats formatives pel grup amb els temes: intervenció 
del treballador social en situació de crisi i grafologia. 

 
Activitats i projectes pel 2002 

- Continuar amb els espais d’informació i intercanvi d’experiències 
- Aplicació i anàlisi de les guies d’intervenció en situacions d’urgència dels grups de risc 

social 
- Compartir amb el grup els nous projectes i protocols de treball social portats a terme o 

de nova creació que es desenvolupen als hospitals d’aguts de Catalunya. 
- Espais de formació i anàlisi en temes que ens afecten quotidianament. 
- Determinar els objectius i temes a treballar pel 2002-2003 
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 Infància i família 
 
Núm. de reunions del grup: 10 
 
Temes tractats: 

- El treball del grup ha girat al voltant de la preparació de la taula rodona realitzada el mes 
d’octubre sobre els “Drets i deures de la Infància i la Família”. El treball ha estat el recull 
bibliogràfic sobre el contingut que s’ha relacionat a la taula rodona. Ens hem centrat en 
definir els objectius, parlar amb cadascú dels ponents i gestionar tots els aspectes. 

- S’han treballat temes d’actualitat i s’han intercanviat informacions diverses. 
 
 
 Grup d’opinió 

 
El projecte de treball ha estat debatre temes d’interès i d’actualitat que afecten a la nostra 
professió i que incideixen en el desenvolupament de la persona i la societat. 
 
El procés de treball ha estat el següent: 
 

- Dues sessions inicials (maig i juny 2001) es van destinar a definir en què consistiria 
l’activitat del grup, es van debatre els objectius i les condicions dels membres del grup. 

- En les sessions que s’han dut a terme s’han treballat diferents temes que s’han 
seleccionat en funció de l’interès de la pròpia temàtica. 

 
Els temes que s’han treballat han estat: immigració; violència domèstica o problemes de 
gènere; els mitjans de comunicació; desobediència civil a l’atenció als immigrants; video-
fòrum sobre la sèrie de televisió “Raquel busca su sitio”; l’estat del benestar. 
 
Properes sessions: denúncia, participació i treball social. 
 
 
 Persones amb disminució física 

 
Activitats: 
- Intercanvi d’informació 
- Jornades Associació Apace – Burgos, gener de 2001 
- Conclusions xerrades “Jornada neuropsicológica” celebrada el 19 de desembre de 2000. 
- Fundació Catalana de Paràlisi Cerebral. Informació sobre el programa “M’ha 

acompanyes”. 
- Diversa informació sobre recursos: centre de dia Esclat; centre sociosanitari L’Albada; 

centre atenció sociosanitari Institut Guttman; PUA, Convocatòria 2001; propostes de 
revisió del document sobre la situació de les treballadores socials a les entitats amb 
definició de les funcions. 

- Últimes tendències en l’atenció a les persones amb discapacitat (pendent exercici 2002) 
- Xerrada sobre “com treballar el dol” a càrrec de Paco Sainz (pendent exercici 2002) 
- Pla d’atenció sociosanitària a Catalunya 
- Informació sobre la nova estructuració de l’organigrama de l’ICASS. 



Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya – Memòria 2001 12

- Guia informativa sobre el protocol d’atorgament de cadires de rodes per part dels 
facultatius. 

- Síntesi del decret vigent sobre la valoració de la discapacitat (EVO) amb la finalitat 
d’elaborar una guia pràctica per a la interpretació del grau de disminució dictaminat per 
l’EVO. 

- Informació sobre el Pla Integral d’atenció als disminuïts físics, previst pel 5 d’abril del 
2001 

- Taula tècnica “Serveis per a Disminuïts en el futur” 
- El secret professional i anàlisi institucional des del treball social 
- Jornades sociosanitàries de l’atenció integrada a domicili 
- Proposta d’estudi de places residencial per a persones amb disminució física. 
- Associació Acass per assessorament jurídic per “tràmits legals afectats davant situacions 

concretes”. 
- Dia Internacional de les persones amb disminució. Elaboració d’un punt de llibre per part 

de la comissió. 
- Informació sobre els recursos facilitada a les/els col·legiades a través del Noti-Ràpid. 
- Proposta de temes per l’exercici 2001-2002. 

 
 
 Salut Mental 

 
Núm. de reunions del grup: 11 
 

- Durant el 2001 cal destacar la incorporació de professionals al grup. 
- Es van realitzar debats sobre temes d’interès pels membres del grup i es va 

desenvolupar la presentació del monogràfic “Funcions del treballador social en el camp 
de la salut mental” 

- El grup va treballar en l’elaboració de la història social en salut mental i la seva difusió a 
través de tota la xarxa. 

- Xerrada informativa l'Albert Capella. AEN Catalunya. 
 
 
 Intervenció en desastres i emergències 

Aquest grup es va crear al novembre de 2001. El punt de partida va ser la publicació, al Noti-
ràpid, d’un anunci per trobar col·legiades/ts interessats en l’àmbit de l’atenció a les persones en 
situació de desastres i emergències. 
 
 
 Col.lectiu de treballadors socials del Vallès Occidental 

 
Les activitats del Col·lectiu de treballadors socials del Vallès Occidental durant l’any 2001 ha 
estat molt menor que en exercicis anteriors. 
 
S’han mantingut molt actius els grups de treball de Sabadell i de Terrassa l’objectiu dels quals 
és: 
• L’intercanvi d’experiències 
• El coneixement dels diferents recursos de la comunitat existents en el territori 
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• La informació sobre activitats de formació continuada tant en el sentit de comunicació de les 
diferents propostes del mercat com de l’intercanvi de continguts i documentació a les quals 
s’ha assistit 

• La defensa de la professió, dels professionals i/o de llocs de treball, quan cal. 
 
Amb dos grups els formen tots els professionals que exerceixen en cada un dels territoris, es 
reuneixen amb una periodicitat mensual amb excepció dels mesos de juliol i agost per respectar 
el període vacacional i durant l’any 2001 hi ha assistit una mitjana de 31 professionals en el grup 
de Terrassa i 13 en el de Sabadell. 
 
 
9. Borsa de Treball 
 
MEMÒRIA DELS MESOS D'AGOST A DESEMBRE DE L'ANY 2001 
 
La baixa de l'anterior tècnic de Borsa de Treball, el Sr. Jose Luis Muñido Guillem, que es va 
produir el febrer de 2001, va suposar la suspensió del servei fins a la contractació de la nova 
tècnica, que es va produir a l'agost. No disposar del servei de la BT des de març fins a setembre, 
va afectar tant a les/els col·legiades inscrites a la BT com a les/els noves. 
 
La incorporació de la nova tècnica va ser a l'agost encara que el servei Borsa de Treball va 
començar a funcionar el setembre. Novament, es va començar a enviar el Butlletí Laboral, a 
concertar entrevistes (prioritzant les entrevistes d'alta al servei), a contestar les demandes 
d'informació i assessorament, etc. 
 
Amb tot, cal remarcar que: 
 
♦ Es va produir un efecte embut: durant els mesos de setembre-octubre i novembre, 

especialment, va haver una allau de demandes: d'alta, de renovació, d'informació, 
d'orientació i assessorament... 

♦ No va ser possible realitzar un traspàs de feina entre els tècnics de BT. 
♦ Un altre inconvenient: el disc dur de l'ordinador de Borsa de Treball es va esborrar per 

complet; això va implicar començar de nou, p.e., crear nova documentació, protocols, etc. 
 
La BT és, junt  amb la formació, un servei fonamental del Col·legi. Tanmateix, es tracta d'un 
servei productiu, donat que: 
 
♦ Inscriure's a la Borsa de Treball és un dels motius principals per a col·legiar-se. 
♦ La gestió de currículums i d'ofertes del sistema del servei català de col·locació aporta uns 

ingressos econòmics com a centre col·laborador del Departament de Treball de la 
Generalitat. 

 
La <Secció Borsa de Treball> dins del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya 
 
Dels 4.029 Col·legiats, 1474 pertanyen a la Borsa de Treball. Aquest nombre representa  el 27 % 
del total de Col·legiats (73%). És a dir, de deu col·legiats, gairebé 3 estan  a BT. 
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La distribució territorial entre el  total d'inscrits al servei BT, en nombre són: Delegació de 
Barcelona (943),  Delegació de Lleida (213), Delegació de Tarragona (159), Delegació de Girona 
(94) i Delegació de Manresa (63); en percentatges els nombres representen: 
 

 
OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE LA BORSA DE TREBALL  
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
1. Oferir un servei d'intermediari en el mercat de treball de les/dels treballadores socials que 

posi en relació les ofertes de treball d'entitats públiques o privades amb les demandes de 
treball deles/dels col·legiades. 

2. Millorar l'ocupabilitat dels col·legiats/des mitjançant l'oferta d'un servei d'informació i orientació 
laboral. 

3. Contribuir a l'assoliment dels objectius del Col·legi. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
1. Generar una imatge positiva del servei BT i del Col·legi. 
2. Rendibilitat econòmica del servei. 
3. Potenciació de la comunicació amb els donats d’alta a BT. 
4. Potenciació comunicació via e-mail: augmentar el nombre de persones apuntades. 
5. Enviament d’ofertes Just in time: el col·legiat ha de rebre al mateix dia o el més aviat possible 

les ofertes laborals. 
6. Potenciació de l'alta, o en tot cas del canvi de centre tutor a favor del Col·legi, de la xarxa del 

Servei Català de Col·locació (SCC). 
7. Supressió del Butlletí Laboral per tots aquells que tinguin adreça de correu electrònic. 
8. Potenciació del treball a l’estranger. 
9. Potenciació de les relacions institucionals entre el Col·legi i empreses i institucions. 
10. Potenciació de nous jaciments d'ocupació. 

Distribució territorial col·legiats/des donats d'alta a 
BT (%)

Barcelona
64%

Girona
6%

Lleida
15%

Manresa
4%

Tarragona
11%

Relació entre col·legiats i inscrits a BT

73% 27%

Nombre de
col·legiats

Nombre de
col·legiats donats
d'alta al servei BT
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11. Potenciació de l'economia social. 
12. Suport als altres treballadors/res i als membres de la Junta de Govern. 
 
 
PRINCIPALS TASQUES I FUNCIONS 
 
 Intermediari entre oferta i demanda. 
 Recerca diària d'ofertes de convocatòries publicades en el DOGC, BOE, Gaseta Municipal, 

 i altres webs. 
 Recerca de bases de les convocatòries públiques. 
 Edició, publicació i difusió mensual del Butlletí Laboral. 
 Informació, orientació i assessorament en l'àmbit laboral. 
 Gestió del Servei Català de Col·locació (alta, modificació dels CV i gestió de les ofertes). 
 Altes, baixes i seguiments de la BT. 
 Gestió dels currículums de la Borsa de Treball: obertura i seguiment d'expedients. 
 Reforma d'expedients antics. 
 Detecció de les necessitats dels col·legiats i de les institucions ofertants. 
 Documentació relativa a Borsa de Treball. 
 Entrevistes d'acollida i seguiment dels col·legiats inscrits a BT. 
 Coordinació amb les Delegacions Territorials a nivell de Catalunya: Girona, Lleida, Manresa i 

Tarragona. 
 Projectes específics de BT. 

 
SERVEIS OFERTS A LES/ELS COL·LEGIADES 
Els serveis oferts als col·legiats/des es divideixen en dos: serveis bàsics i altres serveis: 
 
SERVEIS BÀSICS   
 
1. Recepció d'ofertes laborals. 
Informem de les places que ens fan arribar les pròpies institucions o empreses i de les que 
obtenim de la recerca diària del BOE i del DOGC (i altres webs laborals). A més de les places 
pròpies de Treballadors Socials/Assistents Socials, també es fa difusió d'altres places 
relacionades en l'àmbit social susceptibles de ser desenvolupades per professionals del nostre 
col.lectiu. 
 
Protocol d'actuació: 
1.1) Es fa difusió a través del correu electrònic, entre els col·legiats/des que en disposen, donats 
d'alta al servei Borsa de Treball. 
 
1.2) Es publica, segons termini, al Butlletí Laboral, edició mensual d'ofertes públiques i privades, 
el qual s'envia per correu postal i per correu electrònic als col·legiats/des donats d'alta al servei 
Borsa de Treball. 
 
1.3) Es penja al taulell d'anuncis de les quatre delegacions territorials (Girona, Manresa, Lleida i 
Tarragona). 
 
2. Borsa de Treball-Preselecció de currículums. 
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Una de les funcions pròpies del servei és la intermediació i l'ocupació laboral. Des de BT es 
realitzen preseleccions i gestió de determinades ofertes, segons criteris definits per les 
institucions ofertants, entre els professionals donats d'alta a  la borsa de treball pròpia. 
 
Protocol d'actuació: 
 
2.1 Es fa difusió per tots els mitjans possibles (mail, taulell d'anuncis i Butlletí Laboral) de la 
preselecció, per tal de donar la màxima transparència i de fer una bona recerca de candidats/es. 
 
2.2. Es valoren els currículums, segons els criteris objectius fixats per la institució ofrenant. 
 
3. Centre col·laborador del Servei Català de Col·locació (SCC). 
 
El Col·legi és centre col·laborador del Servei Català de Col·locació del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Actuacions:  
 
3.1) Alta al SCC. 
3.2) Renovació del CV del SCC. 
3.3) Canvi de centre tutor . 
3.4) Gestió de les ofertes de la xarxa. 
 
4. Informació i assessorament laboral 
 
Demandes més habituals: autoocupació, recursos i serveis (públics i privats), treball a 
l'estranger, convocatòries i bases, convenis, supòsits pràctics, entre d'altres. 
 
Actuacions: 
 
4.1) Informació i assessorament. 
4.2) Derivació a altres recursos o serveis. 
 
ALTRES SERVEIS  
 
Els constitueixen tots els restants serveis: projectes i altres accions. Aquest any: Beca Leonardo 
Da Vinci, Gestió oferta laboral a França i sol·licitud subvenció cursos de formació ocupacional del 
Departament de la Generalitat de Catalunya (veure més endavant en projectes). 
 
 
SERVEIS BÀSICS OFERTS A ENTITATS/ORGANISMES/INSTITUCIONS I EMPRESES DES 
DEL SERVEI BT PER A LA RECERCA D'UN PROFESSIONAL DIPLOMAT/A EN TREBALL 
SOCIAL 
El Servei Borsa de Treball del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials 
de Catalunya té la missió de facilitar a les empreses, administracions públiques, institucions i 
altres organismes la recerca d'un professional Diplomat/a en Treball Social. 
 
Posa dos dispositius a disposició: difusió de l'oferta i preselecció de currículums. 
 
 

PROJECTES ESPECÍFICS 
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 Projecte gestió oferta laboral a Orleans - França. 

 
El Col·legi va rebre la demanda d'assumir la gestió, com a intermediari, de l'oferta laboral al 
Departament de Le Loiret i de l'Essonne (Regió d'Orleans), a petició de la Sra. Montserrat Feu, 
de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull. 
 
Des del Col·legi, sense precedents d'haver participat en un projecte d'aquestes característiques 
però amb l'objectiu de potenciar el treball a l'estranger,  es va acceptar la demanda. 
 
Condicions inicials de l'oferta 
 
Nombre total de places a cobrir: 5  
Localització: 2 places a Montargois i 3 places a Giennois. 
Ubicació:  Serveis Socials Polivalents de sector –Atenció Primària-. 
Inici: gener 2002. 
 
Abans de la formalització del contracte laboral, el candidat/a hauria de realitzar 6 mesos com a 
becari/a :  
 
- 2 mesos de formació teòrica per l’homologació del títol a França – a París, Escola de Treball 

Social a París-. 
- 4 mesos de treball pràctic als Serveis Socials. 
  
Passats aquests 6 mesos, i haver assolit els objectius de la formació, es formalitzaria el contracte 
laboral corresponent, d'1 a 3 anys. 
 
Els requisits per a la participació han estat: 
 
♦ Parlar, entendre i escriure en francès (imprescindible). 
♦ Experiència en pràctiques i/o treball en atenció primària.  
♦ Permís de conduir (imprescindible). 
♦ Cotxe (valorable). 
♦ Compromís per part del candidat/a escollit, donada la inversió que suposa per la part 

contractant aquest projecte, de mantenir una relació laboral mínima d'1 a 3 anys.  
 
Actuacions per part del Col·legi: 
 
1. Establiment  de la comissió de treball. 
2. Comunicació i consens amb la institució ofertant. 
3. Difusió del projecte laboral a França entre els nostres col·legiats/des. 
4. Comunicació amb els col·legiats/des interessats. 
5. Intermediació entre candidats/ODASS. 
6. Suport a les entrevistes de selecció: cessió d'espai, comunicació entre els candidats/es.... 
7. Traducció de plans d'estudis (Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat 

Ramon LLull) i de títols. 
8. Subvenció econòmica per a la traducció de títols als participants del projecte. 
9. Disponibilitat de recursos materials, humans i econòmics. 
10. Elaboració dels dossiers per convalidar el títol a França. 
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11. Tràmits burocràtics. 
 
 
Nivell de participació: 
Nombre de candidatures rebudes: 16. 
Nombre de candidates admeses: 8. 
 
 
 Projecte Leonardo Da Vinci - Estada teòrico-formativa a Grenoble (França) 

 
En què consistia la beca? la beca preveia una estada de 3 mesos, estructurada en dues 
etapes: una primera etapa (1 mes) de coneixement de la realitat dels Serveis Socials i del Treball 
Social a França (visites a diferents Serveis Socials, assistència a conferències i taules rodones...) 
que es complementaria amb activitats de preparació lingüística i cultural, i una segona etapa (2  
mesos) per a la realització de pràctiques tutorades en un Centre de Serveis Socials. 
Quina ha estat la intervenció per part del Col·legi? El Col·legi, juntament amb l'entitat 
col·laboradora a França, es va comprometre a gestionar tot el projecte i a contribuir al 
finançament del mateix. Amb aquest objectiu es van posar en marxa tots els recursos i mitjans 
disponibles per a dur-lo a terme, amb una gran implicació per part de la Junta de Govern. 
Què pot suposar per a la professió del treball social un projecte formatiu-pràctic 
d'aquestes característiques?  Amb les expectatives actuals de previsió d'oferta laboral a altres 
països, preparar-se amb una beca en el marc de la unió europea podria suposar una oferta de 
treball posterior. Els intercanvis transnacionals, sens dubte, afavoreixen l'enriquiment dels 
professionals i l'enfortiment de la professió. 
 
Recomanacions per als professionals del treball social: Des de mitjans de l'any passat el  
Col·legi està informant de l'oportunitat d'exercir a altres països (especialment al Regne Unit, 
França i Itàlia), per això recomanem que les persones que estiguin interessades es preparin, 
especialment en el coneixement idiomàtic, per a l'exercici professional. 
 

L'estada formativa-pràctica a Grenoble, prevista dins el marc del Programa Leonardo Da Vinci 
ha ser cancel·lada, donada la falta de candidats/des interessats/des en participar-hi (el requisit 
era d'un mínim de deu persones). 
 
Des del Col·legi lamentem que no s'hagi dut a terme el projecte, ja que creiem que suposava 
una bona oportunitat per als nostres professionals, especialment per aquells que encara no han 
pogut trobar el seu espai professional a Catalunya. 

 
 
Tramitació sol·licitud cursos de Formació Ocupacional al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Enguany s'han sol·licitat quatre cursos de formació ocupacional al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. Són els següents: 
 
1. Directors/es establiments residències atenció gent gran, de 300h. 
2. Responsable centres de dia per a gent gran, de 300 h. 
3. Responsables centres d'atenció persones toxicòmanes, de 300 h. 
4. Responsables centres educatius i d'acolliment per a la infància, de 300 h. 
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Actuacions de Borsa de Treball 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
Entre els mesos compresos entre setembre i desembre, la secció BT ha mantingut relacions 
amb les següents institucions, que a continuació es detallen: 
 
♦ Avismón Catalunya. 
♦ Centre d'Informació Professional (CIP) de Barcelona, Departament  de Treball. 
♦ Consultora SELECTRO RRHH (Lleida). 
♦ Departament de treball de la Generalitat de Catalunya. 
♦ Fundació privada Marpi. 
♦ Fundació Privada Vallès Oriental Disminuïts Psíquics (Granollers). 
♦ Hospital Sant Joan de Déu. 
♦ INTRESS Lleida. 
♦ Residència d'Avis Nostra Sra. de Montserrat. 
♦ Solidaritat Familiar (Empresa d'Atenció a domicili). 
♦ Universitat de Barcelona. 
♦ Universitat de Lleida. 
♦ Universitat Ramon LLull (ICESB) tema de França. 
     

     
ENTREVISTES  
 
Del nombre total d’entrevistes realitzades -128-, es classifiquen en percentatges, segons la 
tipologia, del gràfic següent: 
 
 

 
 
 
SERVEI CATALÀ DE COL·LOCACIÓ 
 

Relacions Instituc ionals

A dm.
 pr ivada

77%

A dm.
pública

23%
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16%
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Renovació CV
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Bàsicament, les accions com a centre col·laborador són tres: Tramitació de canvi de centre 
tutor a favor del Col·legi -68 sol·licituds-, Gestió de les ofertes -44-, i Gestió de currículums -en 
total 84-, que en percentatges corresponent a: 
 
 
 

 
 
 
DEMANDES D'ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT EN L'ÀMBIT LABORAL:  
 
En total es comptabilitzen un total de 224. 
 
ALTA/RENOVACIÓ/BAIXA BORSA DE TREBALL: 
 
Núm. d'expedients oberts: 128. 
 
NOMBRE DE PRESELECCIONS REALITZADES: Una 
 
 
GESTIÓ DE LES OFERTES 
 
El nombre total d'ofertes han estat de 83. D'aquestes destaquen el nombre total d'ofertes 
públiques, que han estat 57. Si ens referim a l'àmbit geogràfic 17 han estat ofertes a Catalunya, 
la resta corresponen a ofertes de l'Estat Espanyol o Estranger. En percentatges, es mostra en 
els següents gràfics: 
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10. Revista de Treball Social – RTS 
 
1. Aquest any s’ha iniciat la doble versió de la RTS, una en català i l’altre en castellà. 
 
2. S’han tret cinc números: 159, 160, 161, 162, 163. 
 
3. Al 2001 s’ha renovat la major part dels membres de l’equip de redacció de la revista. 
 
4. S’ha iniciat el disseny de la pàgina web de la revista. 
 
5. S’han publicat els següents temes: 
 

159: Processos d’exclusió social i Alcoholisme i problema social 
 
160: Racisme i treball social amb la diversitat 
 
161: Tècniques de motivació; adopcions i agressions dels clients 
 
162: Treball social i cultura àrab; tècniques de treball social; educació a l’Equador 
 
163: Usuaris i poder de decisió 

 
 
 
11. Delegacions 
 
11.1. Delegació de Girona 
 
MEMBRES I ORGANITZACIÓ INTERNA 
- Vocal-Coordinadora: Úrsula Carvacho i Monasterio 
- Secretaria: Neus Seseña i Colvillo 
- Tresorera: MªFarnes Saneiro i Buedo 
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El nombre de col·legiats/des a la Delegació de Girona fins al mes de desembre de 2001 va ser 
de 245. 
 
Per tal d´assolir els objectius marcats per l’any 2001 ens hem organitzat de la següent manera: 
- Reunions de la Comissió Territorial quinzenals o setmanals segons l´activitat a 

desenvolupar. 
- Reunions amb la Junta de Govern del Col·legi de Barcelona, amb una periodicitat mensual 
- Reunions amb diferents institucions i entitats de la comunitat. 
- Permanències setmanals per atendre les demandes dels col·legiats. 
 
ACTIVITATS REALITZADES 
FORMACIÓ: Cicle de xerrades informatives  
 
- Creu Roja/immigració 
Dia: 28 de febrer de 2001 
Lloc: Seu del col·legi de Girona 
1. Creu Roja/immigració. A càrrec de Merche Sanchez 
2. Acolliments familiars amb menors immigrants. A càrrec de Agnès Martí 
3. El  procés d’immigració. A càrrec de Ahmed Sabour 
 
- Incapacitació i Tutela 
Dia: 14 de març de 2001 
Lloc: Seu del col·legi de Girona 
Presentació de la Fundació Tutelar a càrrec de Margarida Montiel, advocada i Farners Saneiro, 
assistent social de la Fundació Ramón Noguera 
 
- Violència Domèstica 
Dia: 28 de març de 2001 
Lloc: Seu del col·legi de Girona 
1. Casa d’acollida per dones maltractades 
2. Programa “Homes Maltractadors” 
A càrrec de Tècnics d’IRES 
 
- Programes de La Renda Mínima d’Inserció,PIRMI 
Dia: 24 d’abril de 2001 
Lloc: Seu del col·legi de Girona 
Xerrada col·loqui a càrrec de Caterina Ballesta i Roser Torreglosa, de l’equip d’assessorament 
tècnic del PIRMI 
 
- Xerrada informativa 
La Llei 1/2001, de 15 de març, sobre Mediació Familiar 
A càrrec de Teresa Perelló, Directora del programa de Mediació Familiar 
Dia: 28 de juny de 2001 
Lloc: Hotel d’Entitats, c/Rutlla, 22. Girona. 
 
- Xerrada col·loqui 
“ Dona maltractada: els mites i els estereotips per qüestions de gènere com a part del 
context social” 
“El treball social i la intervenció davant la violència conjugal” 
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A càrrec de Cristina Badia, psicòloga i Mònica Roca, D.T.S. de l’Institut de Reinserció Social de 
Girona. 
Dia: 16 de desembre de 2001 
Lloc: Seu del col·legi de Girona 
 
- Curs d’informàtica aplicada al treball social 
FEMAREC 
Novembre 2001 
 
OCI I TEMPS LLIURE 
 
- Sopar Tertúlia 
Personatge convidat: Marina Geli 
Dia: 9 de març de 2001 
Lloc: Restaurant l’Estanc. 
 
- Berenar de Nadal 
Dia: 20 de desembre de 2001 
Lloc:Seu de col·legi de Girona 
 
 
CAMPANYA  A FAVOR DE LA LLICENCIATURA 
 
- Reunió Informativa per a tots els col·legiats i creació de comissió 
Dia: 10 de maig de 2001 
Lloc: Seu del Col·legi de Girona 
 
- Roda de premsa amb presència de diferents mitjans de comunicació, a càrrec d’Úrsula 
Carvacho i Ester Parramón 
Dia: 17 de maig 
Lloc:  Col·legi de Periodistes de Girona 
 
- Entrevista amb la ràdio Ser de Girona a càrrec d’Úrsula Carvacho 
Dia: 20 de maig 
Lloc: Seu del col·legi de Girona 
 
- Recollida de signatures al carrer. 
Dia: 19,20 de maig de 2001 
Lloc: davant la Seu del Col·legi de Girona 
 
 
RELACIONS EXTERNES I INSTITUCIONALS 
S’han continuat desenvolupant els intercanvis amb institucions: 

 
- Diputació de Girona: S’han dut a terme diverses gestions amb la Diputació de Girona per tal 

d´establir vincles de col·laboració institucional i aconseguir una subvenció per a la realització 
d´activitats diverses. Aquestes gestions han tingut un resultat positiu. 

 
-    Consell Comarcal del Gironès: S’han establert contactes per tal d´obrir possibles                     
      vies de col·laboració amb aquesta institució i ésser present en convocatòries de  



Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya – Memòria 2001 24

      treballadors socials. 
- Consell econòmic i social de la UdG: S’han assistit a totes les reunions convocades                               

per aquest consell i s’han establert vies de col·laboració en temes formatius. 
- Col·legi de Psicòlegs, reunió de coordinació pel tema de Mediació 
- Col·legi d’Advocats de Girona reunió de coordinació pel tema de Mediació. 
       
SERVEIS AL COL·LEGIAT 
La delegació del Col·legi està oberta de dilluns a dijous de 17-20h. Setmanalment la Comissió 
Territorial ofereix la possibilitat al col·legiat de plantejar qualsevol consulta o dubte. 
 
# Servei de Biblioteca 
El servei és atès voluntàriament per la col·legiada  Maite Boldu. 
Es continua reestructurant el material bibliogràfic i de documentació. 
S’ha informatitzat la biblioteca.     
# Internet 
Es facilita als col·legiats l’accés a Internet durant les hores que el col·legi està obert. 
 
# Servei d´assessoria jurídica 
Durant l’any 2001 s’ha mantingut l’assessoria jurídica concertada pel col·legi a Barcelona. 
 
# Borsa de Treball 
Atesa per col·legiats voluntaris. 
 
VALORACIÓ DEL PERÍODE 
Durant l´any 2001 s´ha prioritzat la presència del col·legi en els mitjans de comunicació, 
l’adequació de la seu per desenvolupar diferents activitats, i un foment constant de la participació 
del col·legiat. 
 
S´ha continuat dotant a la seu d´una millor infraestructura i d´un ambient acollidor per poder fer el 
màxim d´activitats possibles a la seu. Aquest objectiu té una doble vessant, per una banda poder 
realitzar les activitats i per una altra banda apropar el col·legi als col·legiats i així fomentar la 
seva participació. Globalment fem una valoració positiva, però continuem constatant que sovint 
és difícil apropar els col·legiats al col·legi i aconseguir una major participació i implicació. 
 
 
OBJECTIUS 2002 
 
-Objectiu General 
Consolidar la participació i presència del col·legiat en la dinàmica col·legial, concretant la idea 
que el col·legi és la plataforma més adient per millorar la professió. 
-  Difusió de la professió i increment del seu coneixement i presència en la societat. 
- Assistència a actes rellevants i presència en fòrums de debat. 
- Crear opinió dins els mitjans de comunicació. 
- Consolidar la xarxa de coordinació en diferents administracions i institucions de caràcter social. 
- Ampliar i mantenir les relacions i col·laboracions iniciades l’any 2001 en grups, col. Lectius i 
entitats cíviques i ciutadanes. 
- Celebració de diades significatives. 
- Organització de col. Loquis, tertúlies i taules rodones sobre diferents temes d’interès social 
obertes a tota la població. 
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- Afavorir les relacions entre els col·legiats oferint espais de trobada i acollida 
- Continuïtat dels sopars tertúlia: Organització de sortides, excursions i visites a altres 
delegacions. 
- Mantenir com a objectiu la formació permanent dels col·legiats, aprofundint en el coneixement 
de les diferents vessants del Treball Social; nous enfocaments i camps de treball.   
- Les prestacions Socials: Seguretat Social, Inem, Renda mínima d´inserció 
- Taller d’internet 
- Xerrades col.loqui amb professionals de diversos camps d’intervenció social. 
- Altres cursos a petició dels col·legiats 
- Organització de seminaris sobre peritatge social. 
- Organització d’un curs de Mediació  Familiar Intercol·legial    
-  Mantenir i millorar els serveis als col·legiats: 

- Biblioteca- adquisició de nou material 
- Internet- continuar oferint els beneficis de la xarxa als col·legiats 
- Assessoria jurídica- selecció d’un assessor jurídic de Girona 
- Adquisició de material per a la millora de la infraestructura. 
- Preparació de les jornades intercol.legials sobre maltractaments a la gent gran que se 
celebraran el 2003. 
 
 

11.2. Delegació de Lleida 
 
Memòria d’abril a desembre de 2001 
 
 El 30 de març se celebren eleccions per a renovar la Junta de Govern. La Junta queda 
constituïda amb els següents membres: 
 
    - Vocal-Coordinadora:  Josefina Minguell Cervello 
    - Secretària:    Annabel Conde Barjola 
    - Tresorera:    Raquel Iñiguez Ramon 
 
La present Comissió Territorial de la delegació de Lleida té l'objectiu de donar continuïtat a les 
activitats iniciades per l’anterior Comissió, dur a terme nous objectius planificats per la delegació i 
intentar donar resposta a les activitats proposades per la Junta de Govern. 
 
Algunes de les activitats realitzades: 
 
- S’han mantingut reunions amb els representants de les diferents comissions i grups de 

treball. 
 
- S’ha assistit mensualment a Barcelona a les reunions de la Junta de Govern del Col·legi. 
 
- S’han mantingut reunions amb diferents institucions i entitats de la comunitat: Ajuntament de 

Lleida, Universitat de Lleida, Banc de Sabadell, Adeslas, etc. 
 
 
El 2001 el nombre de col·legiats a la nostra delegació s’ha situat en 461. 



Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya – Memòria 2001 26

(Del mes de gener al mes de desembre s’han produït 44 altes i 7 baixes o canvis de delegació, i 
9 baixes per deute de la quota, passant de 433 a 461 col·legiats a la delegació de Lleida) 
 
Convenis 
Conveni amb l’Ajuntament de Lleida 
Hem donat continuïtat al conveni establert sobre el Servei d'Informació i Acollida als EBASP. 
Iniciat l’any 1996. 
 
Hem participat en la selecció de les persones candidates a becàries que es va realitzar al 
setembre. Es varen presentar 17 persones i totes han quedat en llista per poder entrar a formar 
part del servei d’informació i acollida. 
 
- Hem realitzat reunions periòdiques amb la representant de l’Ajuntament Lourdes Zanuy per tal 
de fer el seguiment de la tasca desenvolupada per les informadores. 
 
- El Col·legi també ha realitzat una jornada formativa adreçada a les persones aspirants a 
becaris a càrrec de les informadores que ja estaven treballant. 
 
- La memòria tècnica i financera del desenvolupament del conveni de l’any 2001 es presenta a 
l’Ajuntament a principis del 2002. 
 
- Les dues primeres informadores seleccionades es van incorporar al setembre, la resta queda 
en llista fins a properes baixes. 
 
- L’aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2001 ha estat de 
5.548.800,-PTA. 
 
Conveni amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Delegació territorial a Lleida. 
Es continua amb el conveni oferint el preu de col·legiat en les accions formatives que 
s’organitzen en els dos col·legis. 
 
Conveni amb el Banc de Santander 
Al març de 2000 es va signar un conveni de col·laboració financera entre el Col·legi Oficial de 
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Lleida. Durant el 2001 continua vigent el 
conveni amb l’entitat. S’han mantingut reunions de seguiment amb els directius del Banc. 
 
 
Adeslas 
Es parla amb la companyia d’Assegurances ADESLAS per tal de poder oferir una assegurança 
de salut als col·legiats de Lleida amb unes condicions millors per tractar-se d’un col·lectiu gran. 
Encara no s’ha passat la proposta als col·legiats. 
 
 
Revista de Treball Social - RTS 
A principis del 2001 s’incorpora Ma. José Sánchez com a representant de Lleida a la RTS fins a 
l’octubre quan s’incorpora l’actual representant, Laura Sarri. 
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- A Lleida hi ha 226 subscrits a la RTS i és la delegació de la qual es reben més comentaris i 
opinions sobre la revista. 
 
- Es vol fer campanya de la revista a la universitat i a les delegacions, també un curs per a 
ensenyar a escriure articles a la gent. 
 
  
Revista La Notícia del Col·legi 
La responsable és Amparo Valios. Aquest any l’Amparo deixa la representació de la revista, 
s’ofereix aquesta tasca als col·legiats, però no sorgeix cap candidata/t. 
 
 
Grups de treball 
 
Àrees bàsiques de salut - ABS 
El 2001 vuit ABS han dut a la pràctica un sistema de registre que la Mercè Canet va presentar en 
el curs sobre tècniques de registre que es va realitzar al nostre col·legi a finals de 1999, 
subvencionat per la Diputació de Lleida. 
 
Aquest sistema de registre els va semblar interessant i funcional a l’hora d’entregar les memòries 
a final d’any i el varen ficar en pràctica. L'any 2001 vam treballar amb aquest registre i els 
resultats foren presentats al Congrés d'Atenció Primària celebrat a Lleida al novembre de 2001, 
en format pòster: 

- Avaluació del grau d'implementació dels registres bàsics de treball social a 
l'atenció primària de salut" 

- Valoració de la implementació d'un registre d'activitat de treball social a 
l'atenció primària de salut" 

 
Els dos pòsters foren acceptats pel comitè científic del Congrés. Es continua utilitzant el sistema 
de registre. 
 
Grup Sociosanitari 
Actualment està format per 9 professionals que treballen en aquest àmbit. Durant el 2001 van 
realitzar 3 reunions. 
 
- S’ha confeccionat el dossier "Aspectes Teòrics de la família". Aplicacions en cures pal·liatives. 
Aquest document resta a la biblioteca del Col·legi a disposició dels col·legiats. 
 
- El 21 de juny es va realitzar una exposició del mateix dossier al Fòrum de Consens que el 
formen tots els recursos sociosanitaris de Lleida. 
 
- Les reunions posteriors han estat per debatre casos clínics i per intercanvi d’informació. 
 
- Per l’any 2002 està previst realitzar algun estudi conjunt de l’àrea sociosanitària. Encara no s’ha 
concretat. 
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Grup de Formació 
Activitats realitzades: 
 
- Febrer: Es cancel·la el Curs de prevenció i gestió de conflictes en l’àmbit institucional 
 
- Març: Es cancel·la el Curs de Creació d’empreses per manca d’inscripcions. 
 
- Xerrada – Col·loqui Llei d’estrangeria a càrrec de Sonia Martínez 
 
- Maig: Es cancel·la per manca d’inscripcions el Curs Atenció als malalts de SIDA 
 
- Juliol: Es fa una crida a tots els col·legiats interessats en col·laborar amb el grup de formació 
del Col·legi,  alhora que es realitza un sondeig per tal de conèixer les preferències formatives 
dels col·legiats i recollir propostes i suggeriments. 
 
- Octubre: Cicle de conferències. Estava previst d’octubre a maig realitzar un cicle de 
conferències sobre diferents temes d’interès (Llei del menor, Immigració, L’angoixa que es pot 
produir en les entrevistes, Salut Mental, Actuacions vers la infància marginada, Mediació familiar, 
Evolució Estat Benestar – Política Social Europea.), però finalment no s’ha dut a terme. 
 
- Curs com tenir cura d’un mateix, de 20 hores de durada, a càrrec de Maria Percaz. El curs es 
realitza amb vuit inscripcions suposant un cost pel Col·legi de 74.700,-PTA. 
 
- Taula Rodona: Ens cal fer un testament Vital? Taula Rodona organitzada conjuntament amb 
l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer de Lleida. 
 
- També s’ofereix als col·legiats la possibilitat de fer un curs d’anglès, però no s’arriba a realitzar 
per manca d’inscripcions i degut al diferent nivell d’anglès dels interessats. 
 
 
Activitats previstes pel 2002 
Gener febrer: Curs Counselling de 21 hores, suspès per indisposició de la professora i manca 
d’inscripcions. 
 
Gener febrer març: Curs Casos pràctics de 45 hores. El realitzen 18 col·legiats. Curs 
subvencionat pel Col·legi amb 172000,-PTA - 1034 € 
 
Febrer-març: Curs Salut Mental en la Vellesa de 20 hores. El realitzen 15 persones, amb uns 
guanys pel col·legi de 192€ (31946 pts) 
 
Maig: S’ha demanat al Centre d'Estudis i Orientació Empresarial la impartició d’un curs 
d’animació sociocultural dirigit a professionals en actiu i totalment subvencionat. Estem pendents 
de l’aprovació del curs. Donat que no hi ha hagut resposta s’ha decidit fer-ho a nivell intern del 
Col·legi. 
 
Maig: Curs sobre coneixements bàsics sobre el massatge, automassatge i medicines 
alternatives. 
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Maig-juny: Curs de menors. S’havia demanat a la UdL els crèdits pel curs de menors de 30 
hores, però finalment s’ha acordat que es deixarà el curs per a més endavant donat que està 
previst que aviat hi ha canvis significatius en aquest camp. 
 
Setembre: Curs per saber planificar, fer projectes i programes. 
 
 
Grup Gent Gran 
Al març de l’any 2000 es va crear a la delegació de Lleida una comissió integrada per 
treballadors/-es socials de Lleida que treballen en centres geriàtrics i centres de disminuïts. Al 
llarg del 2001 s’han reunit regularment fins al mes de setembre, des d’aleshores el grup ha deixat 
les reunions periòdiques i està pendent de si es continua o es dissol com a grup. 
 
El principal objectiu del grup per l’any 2001 ha estat consolidar la figura del treballador social, 
realitzar diferents accions per tal d’incidir en el reconeixement de la nostra intervenció i compartir 
experiències. 
 
Una de les accions que s’ha dut a terme és donar a conèixer a les altres delegacions del Col·legi 
la iniciativa duta a terme des de Lleida. 
 
Altres accions del grup seran l’intercanvi d’experiències, seguiment de les condicions laborals 
dels professionals, funcions específiques, organització de taules rodones. També, es va iniciar la 
crítica d’un llibre de la Fundació SAR, degut al paper de la treballadora social en una residència. 
 
El grup elabora un llistat de cursos i possibles professionals per a cada curs per proposar al grup 
de formació del Col·legi que els organitzi. 
 
Alguns membres del grup varen participar en l’elaboració del document amb les funcions del/de 
la treballador/a social en les residències de gent gran, aquests decideixen registrar-lo donat que i 
han hagut diverses demandes al col·legi de l’esmentat document. Una d’elles és la seva 
publicació a la pàgina www.inforesidencias.com. 
 
Tres col·legiades es proposen com a objectiu per al 2002 l’elaboració d’un monogràfic sobre les 
funcions del treballador social en les residències per tal que s’editi des del Col·legi. 
 
 
Grup de mediació 
A ran de la llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya a la delegació de Lleida 
es va crear un grup de mediació, format per 11 col·legiats, per poder fer el curs d’habilitació com 
a mediadors. Però quan es va veure que els requisits per accedir al curs eren els 5 anys 
d’experiència a més de les 80 hores de formació en mediació, i al no haver-hi cap membre del 
grup que reunís els requisits es va decidir deixar les reunions fins que sortís el reglament 
definitiu. Llavors es replantejaran els objectius. 
 
 
Consells Assessors Municipals 
Es continua representant al Col·legi en els següents Consells Assessors creats a l'Ajuntament de 
Lleida. 
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- Consell Municipal de Gent Gran 
 
- Consell Municipal d’Infància i Adolescència 
 
- Consell Municipal de Discapacitats 
 
 
Col·laboració amb altres entitats 
- L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida i el Departament de Justícia sol·liciten al Col·legi el 
llistat de professionals disposats a realitzar peritatges socials. S’informa als col·legiats i s’elabora 
el llistat. Composen la llista 40 professionals col·legiats a la delegació de Lleida. 
 
- Xerrada informativa als alumnes de tercer curs de l’Escola Universitària de Treball Social de 
Lleida. 
 
 - Col·laboració i cessió del local a l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer per la 
realització de la Taula Rodona sobre "El testament Vital" 
 
- Coordinació amb la UdL per tal de supervisar el mòdul de Treball Social del Programa de 
Màster en Formació: immigració, llengua i treball social, organitzat pel Departament de Geografia 
i Sociologia de la UdL. 
 
- VIII Jornades de Serveis Socials en el Medi Rural que se celebraran a Sevilla els dies 6, 7 i 8 
de juny de 2002. La representant del Col·legi és Rosa Fumàs del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà que conjuntament amb altres companyes de muntanya presentaran una comunicació a les 
Jornades. 
 
 
Borsa de treball 
- El sistema de notificació d’ofertes consisteix en la tramesa d’un butlletí laboral mensual que 
s’envia des de la secció de la borsa de treball de Barcelona via correu electrònic i postal. A més 
els qui disposen de correu electrònic reben també l’Agenda Professional que ens facilita el 
Consejo General amb ofertes de feina, legislació, beques i ajudes, formació, etc. 
 
-Des del Col·legi s’ha fet la selecció d’una plaça de supervisor/a per a la realització de la 
memòria tècnica que es realitza anualment per l’Ajuntament de Lleida, dins del conveni que 
tenim establert. 
 
- També, s’ha fet la selecció entre els nostres col·legiats de tres docents per al curs de casos 
pràctics subvencionat pel Col·legi que es realitzarà el primer trimestre del 2002. 
 
- Durant el 2001 s’han fet unes 35 trameses per informar de les ofertes tant públiques com 
privades que han anat sortint durant l’any. A la delegació de Lleida han arribat demandes de 
CIJCA, FORMEMP, l’INTRESS, Borsa de Treball de l’Hospital de Santa Maria, Centre 
sociosanitari a Lleida entre altres. 
 
- El 31 de desembre, a la delegació de Lleida hi ha 209 persones inscrites a la borsa de treball, 
d’un total de 468 col·legiats. Això equival a un 45 % del total de col·legiats de la delegació de 
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Lleida que estan reben les ofertes laborals i utilitzant el servei Borsa de Treball. S’ha augmentat 
en 39 persones 
 
 
Altres informacions 
 
- S’ha ampliat el fons bibliogràfic, alguns dels llibres s’han comprat i altres han estat cedits per 
diferents entitats (Fundació La Caixa, Associació de familiars de malalts d’Alzheimer, IMSERSO) 
i particulars. També s’han mantingut les subscripcions al DOGC, Quaderns de Treball Social, 
Documentació Social de Càritas, Revista Trabajo Social y Salud, Revista de Servicios Sociales y 
Política Social. 
 
- El servei que ofereix el Col·legi d’accés gratuït a Internet per a tots els col·legiats, des de 
l’octubre de 1998, ha estat sol·licitat per quatre col·legiats aquest any 2001. 
 
- Per motius personals l’anterior assessor laboral de la delegació deixa el càrrec i actualment els 
col·legiats poden gaudir del servei a través de Culleré Lavilla Abogados. El Col·legi subvenciona 
la primera consulta realitzada per cada col·legiat. 
 
 - S’està estudiant la possibilitat de comprar un local per la delegació. La compra no està 
aprovada en els pressupostos dels 2002 però si es considerés oportú i fos viable es podria dur a 
terme el 2002. 
 
- Campanya Llicenciatura: Assistència a la primera reunió a Barcelona per parlar de les 
actuacions que es durien a terme. Difusió de la campanya i col·laboració en la Taula Rodona que 
es du a terme a Lleida juntament amb l’Escola Universitària de Treball Social de Lleida, 
professors i professionals del sector. Recollida de signatures des de la delegació. 
 
 
Objectius pel 2002 
- Està previst per fer difusió del Col·legi la confecció d’un tríptic informatiu on quedi reflectida la 
figura del treballador social i les seves funcions. La difusió es faria a Lleida i província. 
 
- Alguns membres del Grup de Gent Gran de la nostra delegació han iniciat un monogràfic sobre 
les funcions del treballador social en els centres residencials. 
 
 
 
11.3. Delegació de Manresa 
 
- Des del 9 de juny de l’any 2000 no hi havia Comissió Territorial a la Delegació de Manresa. 
  
- La Comissió Territorial que va sortir de les eleccions celebrades el 30 de març de 2001 s’ha 

reunit mensualment, els dimecres de 16 a 18 hores i, també, en altres ocasions que ha estat 
necessari fer-ho. A més a més de les vocalies, funcionen amb regularitat els grups de Sanitat 
i d’Ensenyament Secundari. 
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- S’ha participat en el Consell Municipal de la Gent Gran i en el Consell Municipal de 
Solidaritat de Manresa. 

 
Resum cronològic de les activitats 
 
- 23 de març, xerrada col·loqui “La dependència des d’un enfocament solidari: l’experiència a 
Europa i altres aspectes relacionats amb l’envelliment de la població a la nostra societat” a càrrec 
de Marina Geli, diputada al Parlament de Catalunya pel PSC. 
 
- 11 de maig, reunió amb l’Alcalde de Manresa i els Regidors de Serveis Socials i Joventut per 
informar-los de la campanya “LLICENCIATURA JA!”  
 
- 14-19 de maig, recollida de signatures i campanya de sensibilització. 
 
- 19 de maig, recollida de signatures al carrer, dins la Fira d’Entitats Juvenils. 
 
 
 
11.4. Delegació de Tarragona 
 
Aquest any 2001, ha començat amb nova Comissió Territorial a la Delegació de Tarragona, 
aprovada per l’Assemblea de col·legiats el 17 de novembre de 2000, la qual cosa encara que 
comporta la continuïtat en la mateixa línia dels objectius plantejats per l’anterior Comissió 
Territorial, també es produeixen alguns canvis en quant a les directrius de treball. 
 
L’actual Comissió Territorial, només arriba a estar com a tal, sis mesos, ja que per discrepàncies 
entre els membres, dos terceres parts fan efectiva la seva dimissió a la seu  de Barcelona del 
Col·legi, quedant en funcions fins que es proclami nova Comissió Territorial a la Delegació. 
 
Pert tant i tenint en compte la fragilitat en la que es troba la Delegació, en aquest any, les 
activitats dutes a terme són les mínimes  tant  pel que es refereix a  l’assistència a les 
Assemblees a la seu de Barcelona com per la participació activa a ’altres institucions 
relacionades amb el Col·legi  amb tot el que això representa. 
 
La Comissió Territorial va estar formada per:  
 

- Àngels Gavaldà i López  Vocal-Coordinadora 
- Beatriu Latorre i Velilla  Vocal-Secretària 
- Anna Porta i Ferré   Vocal-Tresorera 
 

 
Representació institucional 

- Participació activa al Consell Econòmic i Social de l’Ajuntament de Tarragona, com a 
membres del plenari i de la Comissió de treball per l’Ocupació. 

 
- S’ha continuat amb la col·laboració en la campanya institucional de l’Ajuntament de 

Tarragona pel reconeixement de la ciutat com a Patrimoni de la Humanitat. És 
aquest any quan la ciutat és proclamada Patrimoni de la Humanitat. 
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- S’han mantingut reunions i col·laboracions amb diferents direccions d’empreses 
privades de serveis socials; FISS Tarragona (Associació per la Formació i Serveis 
Socials) i L’AVI (Serveis Sociosanitaris d’Atenció a Domicili). Amb els que s’ha 
estudiat la possibilitat de realitzar, conjuntament, diversos cursos de formació dins 
de l’àmbit del Treball Social. 

 
- La Vocal-coordinadora, ha mantingut reunions amb la “LLIGA REUMATOLÒGICA I 

DÈFICITS MOTRIUS CRÒNICS-Comarques de Tarragona” formant part del 
Consell Assessor de la Lliga, junt amb altres col·legis professionals de la província 
de Tarragona. Aquest Consell Assessor està format pel Col·legi de Metges, Col·legi 
d’Advocats, Col·legi d’Infermeria, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya-
Delegació de Tarragona i Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya-Delegació de Tarragona. 

 
- Es manté el canal operatiu de col·laboració amb l’Escola Universitària de Treball 

Social de Tarragona per temes de formació permanent de professionals i altres 
qüestions d’interès comú. A més a més, enguany, l’Escola Universitària de Treball 
Social s’integra oficialment dins de la Universitat Rovira i Virgili, passant d’ésser una 
Escola adscrita a estar dintre dels cicles formatius que imparteix la URV. Per la qual 
cosa, des de la Delegació de Tarragona, s’han mantingut reunions al llarg del primer 
quadrimestre de l’any amb el Dr. Antoni Jordà i Fernández, Degà de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la URV, espai físic on s’impartiran  a partir de setembre de 
2001, les classes de la nostra diplomatura i a les que també ha assistit la Presidenta 
del Col·legi, Montserrat Griso i Ginés. 

 
- Col·laboració amb el “Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en 

Trabajo Social y Asistentes Sociales”, en l’elaboració d’una “Memòria 
justificativa de sol·licitud del segon cicle en Treball Social”, registre en el que hi 
participen tots els col·legis oficials i les escoles universitàries de Treball Social. La 
memòria presentada  és l’expressió de l’interès dels treballadors socials per ampliar 
la formació específica, atenent a raons de caràcter acadèmic, científic, social i 
professional, recollits en diferents apartats. 

 
- S’ha realitzat la difusió de la campanya a favor de la Llicenciatura, amb l’eslògan 

“LLICENCIATURA JA!” a través dels mitjans de comunicació: ràdio, premsa, 
televisió. 

 
 
Serveis als col·legiats 

- Continuant amb el repte d’oferir un bon i ampli servei als col·legiats/des hem anat 
adquirint material divers. S’ha treballat per apropar la nova  tecnologia al col·lega, 
d’aquesta manera s’han connectat a la xarxa els dos ordinadors i s’ha instal·lat la 
línia ADSL, aprofitant encara més, la línia telefònica, ja que d’aquesta manera, es 
pot fer servir en el mateix moment, telèfon, internet i fax.  

 
- Hem continuat considerant important oferir un mitjà escrit propi de comunicació als 

col·legiats/des sobre informació general de la Delegació de Tarragona, mitjançant la 
CIRCULAR Tarragona, amb la mateixa  periodicitat (quatre números a l’any). Han 
variat una mica el disseny i el contingut, però s’ha tractat de ser el màxim fidel al 
model original. Aquesta consta dels següents apartats: 
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  ◦  La Delegació Informa 
  ◦  Formació, Premis, Beques i Subvencions 
  ◦  Sabies què... 
  ◦  Propostes, demandes i recursos dels col·legiats  
  ◦  webs d’interès 
  ◦   Còmic 
 

- Per tal d’adequar i millorar els serveis oferts des de la Delegació, s’ha elaborat un 
qüestionari amb la finalitat de conèixer els aspectes del treball social que més 
interessen als col·legiats de la província.  Aquest qüestionari s’ha fet arribar per 
correu postal franquejat, i així facilitar al màxim la col·laboració de tothom. 

 
 
Serveis específics que s’han ofert: 
- PRIMERA ENTREVISTA D’ACOLLIDA AL NOU COL·LEGIAT/ADA. Es constata la 
importància que té la primera entrevista del diplomat/ada que està interessat/ada en col·legiar-
se, desenvolupada per l’administrativa,  que també és treballadora social. Realitza el servei 
d’acollida dels aspirants, informant-los de què és i què pretén el Col·legi, així com dels serveis 
que s’ofereixen. 
 
- SERVEI DE BIBLIOTECA 
A la biblioteca continuarà prestant els seus serveis, de forma totalment desinteressada, una 
col·legiada de la nostra Delegació, fins el mes d’abril d’aquest any. Llavors, es traspassarà de 
nou a la secretària de la delegació, aquest servei. 
Durant el temps que la col·legiada s’ha dedicat a portar el servei de biblioteca, s’ha millorat el 
mobiliari, fent de la biblioteca un lloc més funcional i pràctic, i ha dut a terme l’actualització de 
bibliografia i la catalogació del material. 
 
- SERVEI DE LA JUNTA 
La Comissió Territorial de la Delegació de Tarragona es va proposar des de l’inici que un dia a la 
setmana es reuniria per tractar els temes en comú i atendre als col·legiats, i d’altres  
que ho demanessin. El dia fixat ha estat els dimarts de 18.00 a 20.00 h de la tarda. 
 
- SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA 
Continua estant concertat amb el mateix advocat col·laborador i està disponible per a tots els 
col·legiats interessats en fer consultes. 
 
- DELEGACIÓ DE TARRAGONA –  Escola Universitària de Treball Social (EUTS) 
S’han establert reunions de col·laboració i participació entre la Comissió Territorial del Col·legi i 
els  professors i la cap d’estudis de l’EUTS per tractar temes de formació i altres assumptes com 
és la llicenciatura en Treball Social i  la integració de la diplomatura a la URV. 
 
 
Comissions i Grups de treball 
Durant l’any 2001 s’ha intentat tornar a reunir a les diferents comissions de treball que 
funcionaven amb anterioritat a l’actual Comissió Territorial de la Delegació.  Però, donada la 
rapidesa amb la que es va dissoldre la Comissió Territorial, no va haver temps de tornar-les a 
reunir. 
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Formació 
- Curs “CONFLICTES I RESOLUCIÓ EN SITUACIONS DE CRISI” curs de 30 hores 

de durada realitzat a la Delegació de Tarragona, del 21 d’abril al 16 de Juny de 2001 
 
- Cine, amb el passi d’una pel·lícula de temàtica social. 
 
- Taula rodona, LLICENCIATURA JA! Van participar membres de la Comissió 

Territorial de Tarragona i diversos professionals de l’àmbit del treball social. 
 
 
Objectius 
Consolidar i ampliar la dinàmica de la Delegació de Tarragona del Col·legi basada 
fonamentalment en les línies següents: 

- Captació de nous col·legiats 
- Ampliar la línia formativa 
- Mantenir els serveis als col·legiats 
- Afavorir la participació d’altres professionals, especialment d’educadors/es socials i 

psicòlegs, en les activitats col·legials: cursos, xerrades, activitats conjuntes, etc. 
- Ampliar el fons documental i millorar el servei de biblioteca. 
 
- Continuar amb la línia d’obertura a l’entorn basada en: 

   - Ampliar les relacions institucionals. 
   - Col·laboració amb l’EUTS-URV 
   - Presència als mitjans de comunicació. 
   - Col·laboració amb diferents entintats d’iniciativa social 
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Annexes 
 
Annex I  
 
 
Campaña a favor de la licenciatura en Trabajo Social - Cataluña 
 
A partir de las recomendaciones de la Comisión Mixta se creó una 
Comisión Específica para impulsar la campaña, integrada por 
representantes de las distintas delegaciones territoriales del Col·legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya (CODTS i 
AS de Catalunya), representantes de los alumnos y de los docentes de las  
cuatro Escuelas Universitarias de Trabajo Social catalanas. 
 
La Comisión Específica decidió producir actos simultáneos en los distintos 
territorios (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Manresa), organizados 
de forma conjunta con las Escuelas Universitarias de Trabajo Social. 
 
Agenda de actos 
 
Actos        Lugar  Fecha  
 
 
Mesa redonda: "Nous reptes i noves funcions en TS"   Barcelona 14.05.01 
Presidida: Sra. Núria Carrera, Quinta Teniente de Alcalde  
del Ayuntamiento de Barcelona. 
- Sra. Montserrat Grissó, Presidenta CODTS i AS de Catalunya 
- Sra. Marta Llobet, Miembro Comisión Mixta Licenciatura. 
- Sra. María Dulce Fontanals, Fundación FAS. 
- Sra. Montserrat Tohà,  Directora del IRES 
- Sra. Mariví Mur, Responsable del Programa Gent Gran, 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. 
 
Jornada de difusión de la campaña en los medios de    Barcelona 15.05.01 
Comunicación:  
- Envío de notas de prensa a los principales medios 

de comunicación de masas: prensa, radio y  televisión. 
 

Otros medios: 
- Publicación en Risolidaria 
- Creación de un Foro Virtual 
- Publicación en la Gaceta Universitaria 
 
Recogida de firmas de apoyo a la implantación  
en ayuntamientos, diputaciones, 
administración autonómica y comarcal.    Barcelona 15.05.01. 
 
Mesa redonda: "El Treball Social davant les noves    Barcelona 16.05.01 
exigències formatives" 
Presidida: Sr. Salvador Carrasco, Catedrático de la UB. 
- Sra. Montserrat Grissó, Presidenta CODTS i AS de Catalunya 
- Sra. Esperança Esteve, Responsable de Servicios Personales 
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del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet 
- Sra. Teresa Rossell, Directora EUTSB. 
- Sr. Manuel Barbero, Profesor EUTSB. 
 
Marcha de estudiantes de las EUTS de Barcelona   Barcelona 17.05.01 
Entrega de la documentación de la Campaña en el 
Rectorado de la Universidad de Barcelona. 
 
Entrevista radiofónica: Com Ràdio 
Sra. Montserrat Grissó, Presidenta CODTS i AS de Catalunya Barcelona 17.05.01. 
 
Recogida de firmas en las EUTS de Barcelona   Barcelona 17.05.01. 
 
Chat sobre: "Cal lluitar per la llicenciatura en TS?"   Barcelona 17.05.01 
 
Mesa redonda: "Una nova mirada a la professió"   Barcelona 18.05.01 
- Sra. Pilar Puig, Regidora de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. 
- Sra. Mercè Darnell, Responsable del Área de exclusión 

social de Cáritas 
- Sra. Isabel Raguer, Profesora de la EUTS de la Universitat   

Ramon Llull 
- Sra. Pilar Rodríguez, Jefa de la Unidad de Atención  

al Usuario, Hospital Trias y Pujol de Badalona. 
- Sra. Marta Llobet, Miembro Comisión Mixta Licenciatura 
- Sra. Encarnació Martínez, Representante CODTS i AS  

de Catalunya 
 
Mesa redonda: "Nous reptes i noves funcions en TS"   Lleida  16.05.01 
- Sra. Maria Burgués, Primera Teniente de Alcalde 

Ayuntamiento de Lleida. 
- Sr. Xavier Pelegrí, Professor de la EUTS de Lleida 
- Sra. Carme Sandiumenge, Directora de Cáritas de Lleida 
- Sra. Antonia Francés, Directora de la CASP de Lleida 
- Sra. Imma Montull, Jefa de la Sección de Información ICASS 
- Sra. M. Angels Hervàs, Directora EULEN 
- Sra. Josefina Minguell, Coordinadora Delegación  

CODTS i AS de Lleida. 
 
Recogida de firmas      Lleida 
 
Difusión y presencia en los medios de comunicación:  
participación en un programa de radio y prensa escrita local.  Lleida 
 
Difusión de la Campaña a los ex alumnos de la EUTS.   Lleida 
y a los colegiados/as. 
 
Difusión y solicitud de adhesión a la Campaña a partidos   Lleida 
políticos y personalidades de la ciudad. 
 
Rueda de prensa en el Colegio de Periodistas con  todos  Girona 
los medios de comunicación. 
 
Emisión en Ona Girona, Radio 4.     Girona 
 
Publicación de noticia breve: "Reclamem la Llicenciatura de  Girona  18.05.01 
 TS", en el Diario El Punt de Girona. 
 
Publicación de noticia breve: "Perquè el Treball Social passi   Girona  19.05.01 
a ser una Llicenciatura", en el Diari de Girona. 
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Recogida de firmas en la calle, ante la sede de la    Girona       18/19 y 20.05.01 
Delegación del CODTS i AS de Girona. 
 
Divulgación de la Campaña en diferentes espacios de  Girona 
intervención profesional. 
 
- Presentación y exposición de la argumentación de la   Manresa 
licenciatura ante el Alcalde y el Regidor de Servicios  
Sociales del Ayuntamiento de Manresa. Estos  
representantes de la ciudadanía han elaborado un escrito 
sobre el interés de la licenciatura y lo han dirigido  
al Honorable Sr. Andreu Mascollell, Consejero de  
Universidades, Investigación y Sociedad de la Información  
de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Recogida de firmas durante toda la semana   Manresa 14 a 19.05.01.  
(Se recogieron 412 firmas que se remitieron  
directamente al Consejo) 
 
- Salida a la calle para recoger firmas y dar a conocer 
el Manifiesto       Manresa 19.05.01. 
 
- Aparición de algunas noticias breves en la prensa local  Manresa 
 
Mesa redonda: "Nous reptes, noves funcions, llicenciatura ja" Tarragona 14.05.01. 
- Sra. Montse Combalia, Trabajadora social de  

Atención Primaria, Representante del Sector Público 
- Sra. Cinta Pasqual, Trabajadora social de la Asociación  

FISS, Representante del Sector Privado 
- Sra. Laura Aiguadé, Trabajadora social, Delegada de 

Setem-Tarragona 
 
Entrevista en Tarragona Rádio  102.6 FM    Tarragona 15.05.01. 
 
Mesa redonda: "Una nova mirada a la professió,    Tarragona 15.05.01. 
llicenciatura ja"  
- Sra. Josepa Perelló, Trabajadora social, Ámbito 

Comunitario 
- Sra. Montse Ibars, Trabajadora social 
- Sra. Gemma Brull, Trabajadora social, Directora 

de la residencia La Mercè 
 
Rueda de prensa en la sede territorial del CODTS i AS de  Tarragona 16.05.01. 
Tarragona 
 
 
Valoración de la Campaña pro Licenciatura: 
 
Las diferentes mesas redondas estaban formadas por trabajadoras/es 
sociales que representaban a los sectores público, privado y sin ánimo de 
lucro o no gubernamentales. Asimismo, se trataba de profesionales que 
desarrollan su trabajo en diferentes ámbitos de intervención del Trabajo 
Social. 
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El objetivo de las mesas redondas ha sido aportar los elementos de análisis, 
reflexión y discusión sobre las necesidades y las nuevas exigencias 
formativas y profesionales de las trabajadoras/es sociales, desde una 
perspectiva de presente y futuro. 
 
En Catalunya, la campaña fue organizada en el plazo de 15 días, debido a 
los cambios en la Junta de Gobierno del CODTS i AS. Asimismo, hay que 
tener en cuenta que tres, de las cuatro Escuelas de Trabajo Social de 
Catalunya, se encuentran en proceso de integración a la Universidad.  
 
La documentación remitida al CODTS i AS de Catalunya llegó con un 
escaso margen de tiempo, teniendo en cuenta que, además, debía traducirse 
al Catalán parte del material. Como consecuencia, el envío de toda la 
documentación de la Campaña a los colegiadas/os, administración local, 
comarcal y autonómica, docentes y estudiantes, medios de comunicación, 
etc. se realizó tarde, coincidiendo la realización de algunos actos con la 
recepción del material informativo. Estos aspectos deberán considerarse si 
se decide impulsar una segunda fase de la Campaña pro licenciatura. 
 
 Por todo ello, la participación en las acciones programadas ha oscilado en 
función de los días y actos. En cuanto al contenido en los diferentes 
espacios de debate y reflexión, se han confirmado muchos de los elementos 
que aparecen en la memoria justificativa de la licenciatura. 
 
Se ha planteado la necesidad de reforzar este tipo de iniciativas/acciones de 
presión y sensibilización para la consecución del objetivo final. Y porque, 
además, permiten mantener vivo un debate entorno a la disciplina del 
Trabajo Social, al ejercicio profesional y a la presencia e imagen social de 
los profesionales de la intervención social. Paralelamente, se ha planteado 
la necesidad de potenciar las vías de información y comunicación del 
proceso de la licenciatura con respecto a los docentes y profesionales y, en 
especial, con los estudiantes de Trabajo Social.  
 
A título de valoración final, añadir que la organización y desarrollo de la 
Campaña en Cataluña ha permitido reforzar las relaciones entre el CODTS 
i AS y las Escuelas Universitarias de Trabajo Social. 
 
 
 
 


