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 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 2002. 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 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 matenir la presència del Col.legi i, sobretot, del nostre col.lectiu, en els diferents 
espais socials. 
 
Per tot això, de 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, abril de 2003 
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Junta de Govern 
 
Els membres de la Junta de Govern, fins acabar l’any 2002, han estat els següents: 
 
 
Presidenta:   Montserrat Grisó i Ginés 
 
Vicepresidenta:  Mercè Martín Rodríguez 
 
Vicesecretària:  Encarnació Martínez Morant 
 
Vocals:   Antonio Egea Corbalán 
 
   Isabel Morales Porlán 
 
   Fernanda Rubio Ramírez 
 
   Àngel Rubí Bonilla 
 
 
 
Vocal-coordinadora Girona:  Úrsula Carvacho Monasterio 
 
Vocal-coordinadora Lleida:  Josefina Minguell Cervelló 
 
Vocal-coordinadora de Manresa: Mercè Vilalta Iglesias 
 
Vocal-coordinadora de  Tarragona: Sílvia Mirete Bara 
 
 
 
Canvis registrats en la Junta de Govern i en les Comissions Territorials durant el 2002: 
 
Fernanda Rubio, Àngel Rubí i Sílvia Ruiz es van incorporar a la Junta segons els resultats de les 
eleccions als càrrecs de vocal i tresorer/a del 13 de maig de 2002. 
 
La Sílvia Ruiz va dimitir el setembre de 2002. 
 
Sílvia Mirete es va incorporar a la Junta segons els resultats de les eleccions dels membres de la 
Comissió Territorial de Tarragona del 13 de maig de 2002. 
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REESTRUCTURACIÓ I REORGANITZACIÓ DEL PERSONAL: 
 
 
 Dolors Galmés Cursach. 
 Càrrecs:  

•  Coordinació i Supervisió de l ´ Equip Administratiu del Col·legi 
•  Responsable del Departament Comptable.  
•  Responsable del Departament Fiscal. 

 Tasques:  
- Departament Comptable : comptabilització de factures , conciliacions   bancàries, arqueig de 
caixa, confecció i seguiment dels pressupostos, etc. 
- Departament  Fiscal : liquidacions dels IRPF , Impost de Societats, tancament dels 
pressupostos i confecció de comptes anuals. 

 
 
 Esther Fornaguera Flores 
 Càrrecs:  
 •  Responsable Borsa de Treball 
 •  Suport a la Vocalia de Formació 
 Tasques: 
 Àrea de Formació 
 Suport Vocalia Formació 

- Suport a la Programació i a l´organització de les accions formatives : sales, horaris, 
professors, comunicació, difusió, etc. 

- Detecció necessitats dels col·legiats 
Àrea de Borsa de Treball 
Responsable Borsa de Treball 
- Intermediació entre oferta i demanda. 
- Recerca diària d´ ofertes de convocatòries i de les bases publicades en el DOGC, BOE, 

Gaseta Municipal i altres webs. 
- Gestió del Servei de Col·locació ( alta, modificació dels CV i gestió de les ofertes ). 
- Pre-seleccions de currículums. 
- Detecció de les necessitats col·legiats i de les institucions ofertants. 
- Documentació relativa a Borsa de Treball. 
- Coordinació amb Delegacions Territorials a nivell de Catalunya: Girona, Lleida, Manresa i 

Tarragona. 
 
 

Jacint Amat Ferris  
Càrrec: 
• Cap d´ oficina. 
Tasques:  
- Control de trameses. 
- Correspondència i registre, arxiu. 
- Elaboració cartes i documents. 
- Coordinació del butlletí " Notícia del Col·legi ".  
- Gestionar activitats dels grups de treball i de la Junta de Govern. Agenda Presidenta. 
- Actualització dels continguts de la pàgina web. 
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Eva Porta Barquero 
Tasques: 
- Elaboració de nòmines ( altes, baixes, seguretat social, etc.) 
- Gestió de rebuts ( cobraments, devolucions i seguiments ). 
- Suport administratiu a l´ àrea de formació. 
- Suport administratiu a la Borsa de Treball. 
- Atenció al col·legiat ( telèfon i recepció ). 
 

 
Imma Romero Vazquez  
Tasques: 
- Atenció telefònica. 
- Atenció al col·legiat ( informació serveis , de les quotes , ....). 
- Col.legiacions ( recollida documentació, cobrament quota inscripció, portar Llibre Registre 

nous col·legiats, informatització de les dades, enviar carta amb el número de col·legiat, 
enviar carta d´ autorització del rebut bancari, confecció dels carnets, enviar a les 
delegacions els seus carnet i controlar la recollida dels mateixos ). 

- Control d´ altes i baixes del Col·legi ( informatitzar-lo). 
- Control dels canvis de domicili i dades bancàries. 
- Arxiu d´ expedients. 
- Fer Fotocòpies. 
- Cobrament de fotocòpies i temaris de la biblioteca. 
- Fer etiquetes per les trameses i altres entitats.. 
- Enviar correspondència / missatgeria. 
- Actualització dels continguts de la pàgina web. 
- Suport al Cap d´ Oficina. 

 
 

Marta Izquierdo Llopis 
Tasques: 
Revista  
- Atendre els subscriptors : resposta a les demandes , control d´ altes i baixes. 
- Preparació i confecció de la revista: registrar els articles, enviar justificant de recepció dels 

articles, enviar els articles a l´ equip i un cop acceptats, enviar-los a correcció i traducció i 
passar les correccions a l´ ordinador. 

- Equip de redacció: assistència a les reunions, control d´ assistència de l´ equip i atenció a 
les seves demandes. 

- Comptes de les revista: facturació, recepció de documents i pagaments. 
- Manteniment de la pàgina web de la revista. 
Col·legi 
- Atenció col·legiats: de dilluns a divendres de 9h a 10h , dimarts de 16h a 20h i dimecres o 

divendres de 16h a 20h. 
- Control de les sales del col·legi. 
- Grups de treball: enviar les actes. 
- Control de les revistes rebudes al Col·legi. 
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ÀMBIT PROFESSIONAL  
 
CONFERÈNCIES I TAULES RODONES. 
  

• 7 de maig de 2002. Conferència sobre Cooperació i Solidaritat. A càrrec de la 
Sra. Gabriela Serra. Presentació de Projectes de Cooperació i Solidaritat. Van 
participar les Sres. Gemma Blasco i Carmen Cañamero. Pati Manning. 

 
 

• 11 de juny de 2002. Presentació del llibre “Imagen y comunicación en temas 
sociales”. Van participar: Srs. Gustavo A. García i José Manuel Ramírez, Sra. 
Montserrat Grisó, Sra. Montserrat Minobis i Sra. Núria Carreras. Pati Llimona. 

 
 

• 11 de desembre de 2002. Taula Rodona sobre Drets Humans i Treball Social, 
amb motiu del 20è Aniversari de la creació del Col.legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. Van participar: Sr. Arcadi Oliveres, 
Sr. Pep Manté, Sra. Montserrat Grisó, Sra. Pilar Ferran, Sra. Montserrat Colomer, 
Sra. Montserat Puig. Pati Manning. 

 
 
CONVENIS I COL.LABORACIONS 
 
REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 
 

- Assistència al III Congrés d’atenció primària i salut mental. FCCSM. Badalona, 14 i 15 de 
març de 2002. 

 
- Assistència a la Conferència Europea de Serveis Socials “Orientando el futuro de los 

servicios sociales en Europa”. 5, 6 i 7 de juny de 2002. Barcelona.  
 
- Participació en la Taula Rodona a la Jornada de Reflexió entorn els peritatges en els 

procediments de família. Col.legi Oficial d’Advocats de barcelona. 19 de setembre de 
2002. 

 
- Assistència Jornada “El futur de l’atenció a les persones en el context dels Serveis 

Socials”, 24 d’octubre de 2002. Palau de Fires i Congressos. Reus. 
 
- Assistència a l’Acte d’Homenatge dels Socis i Sòcies Fundadors/es de l’ACIM. 26 

d’octubre de 2002. Sala d’Actes de l’Hospital Municipal de Badalona. 
 

- Participació en l’elaboració sobre el document: Servei d’ajuda a domicili. Departament de 
Benestar Social (ICASS) i Diputació de Barcelona. Participació en el Model per a la 
Gestió del programa de Serveis Socials d’Atenció domiciliària municipal. 

 
- Participació en el Comitè Assessor del I Congrés Català de Salut Mental del nen i 

l’adolescent. Barcelona, 15 i 16 de novembre del 2002. Auditori de l’Edifici Docent Sant 
Joan de Déu. 
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- Participació com a membre dels Tribunals de selecció de personal en categoria de 
Treballadors Socials de les Comarques de Barcelona. 

 
- Participació a les VIII Jornades de l’INTRESS, Aspectes socials de la globalització. 20 de 

novembre de 2002./ 
 

- Organització Taller sobre Dol, sol.licitat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Impartit 
per M. Antònia Plaxats. 19 de desembre de 2002. 

 
- Assistència a la Jornada sobre Acolliment i Adopció, 25 i 26 d’octubre de 2002. 

 
- Adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, promogut per l’Ajuntament de 

Barcelona. 
 

- Membres del Comitè Científic IV Jornada de Treball Social als Equips d’Atenció Primària 
de Salut: “El Treball Social avui”: Un Calidoscopi”.  Manresa, octubre de 2002. 

 
- Conferència inaugural del curs 2002/2003 de l’Escuela de Práctica Social de 

Murcia.(Montse Grisó) 
 

- Assistència a les VIII Jornades d’INTRESS: Aspectes socials de la globalització. 10 
beques. 19, 20 i 21 de novembre de 2002. Auditori « La Caixa » i Col.legi de Periodistes. 

 
- Assistència a la Jornada Benestar Social i Mitjans de Comunicació. 14 i 15 de novembre 

de 2002. Col.legi de Periodistes. 
 

- Assistència al 2n Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat. 15 i 16 de 
novembre de 2002. Palau de Congressos de Catalunya.  

 
- Membres del Comitè Assessor i assistència al I Congrés Català de Salut Mental del nen i 

l’adolescent. 15 i 16 de novembre de 2002. Auditori Sant Joan de Déu. Barcelona. 
 

- Membres del Comitè Científic i assistència al Fòrum Fedaia 2002. 22 i 23 de novembre 
de 2002. IES Escola del Treball. Barcelona. 

 
- Sessió d’intercanvi d’experiències d’un grup de col.legiades amb Gonzalo Arias, autor de 

llibres de pensament no violent. Octubre de 2002. 
 

- Participació Presidenta, Sra. Montserrat Grisó, en la Taula Rodona “El sector dels 
treballadors socials avui a debat”, amb la intervenció “Les polítiques de Serveis Socials i 
la dignificació dels professionals del treball social”. Organitza Plataforma Sanitat i 
Benestar Social de Barcelona. 

 
- Participació Presidenta, Sra. Montserrat Grisó, a Ràdio Rubí, Ràdio Barberà i Ràdio 

Tarragona (desembre de 2002) sobre el 20è aniversari de la creació del Col.legi 
 

- Jornada de presentació al ens locals del projecte de Xarxa Local del Servei d’Atenció 
Domiciliària (desembre 2002). 

 
- IV Jornadas Rurales. Sevilla. Organitzades pel Consejo General  de Colegios Oficiales 

de D.T.S. y AA.SS.  
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Representació a l’Administració 

 Consell Sectorial d’Atenció primària. Generalitat de Catalunya. 
 Associació Barcelona per al Desenvolupament de l’Acció Social: 
 Acte commemoratiu de l’11 de setembre al Parlament de Catalunya. 
 Consell  Municipal de Benestar Social. Ajuntament de Barcelona. 
 Consell Sectorial d’Atenció a la Infància. Generalitat de Catalunya. 
 Consell Assessor d’Assistència Psiquiàtrica de Catalunya. Servei Català de la Salut. 
 Pla Interdepandemental per a la lluita contra l’anoràxia i la bulímia. ICS. 
 Pastró de la Fundació de Salut Mental. Organització del 2n Congrés. 
 Institut Català d’Acolliment i Adopció. 
 Participació a la XI escola d’Estiu de Serveis Socials de la Diputació de BCN 
 Participació a la IV Fira de Serveis Socials de la Diputació de BCN 
 Participació en el Consell d’experts per a l’elaboració del reglament d’atenció Primària. 

Consell sectroial d’atenció primària. Generalitat de Catalunya. 
 Jornades Serveis Socials d’Atenció Primària. Comitè organitzador i comitè científic. 
 Participació en Tribunals per a la provisió de places de TS 
 Participació i assistència a la conferència i seminari sobre la “Resiliència, una esperança 

realista” a càrrec del Sr. Stefan Vanistendael, coorganitzat amb la Facultat de 
Pedagogia, Editorial Gedisa, Institut d’Infància i món urbà, Col.legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el ceesc, Grup d’investigació 
sobre Infància i Família i el departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en 
educació. 

 
Convenis 

  De col.laboració amb el Departament de Justícia i el Centre de Mediació Familiar de 
Catalunya 

 Amb la Diputació de Barcelona 
 Amb la Fundació Pere Tarrés 
 Amb l’Ajuntament de Barcelona 
 ntercol.legial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya per a les V Jornades de 

Serveis Socials d’Atenció Primària amb la col.laboració de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i el Departament de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya. 

 S’inicien converses amb l’Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de 
Barcelona  per a la  creació d’un conveni de col.laboració. 

 S’inicien les gestions intercol.legials amb el Col.legi d’Educadors i Educadores de 
Catalunya per impulsar el Fòrum d’Atenció a les persones. Objectiu cap el I Congrés 
d’Atenció a les Persones I Serveis Socials. 

 
Publicacions i altres 

 Reedició Codi d’ètica. 
 Llibre Blanc d’Atenció primària. Associació Barcelona per a l’acció social. 
 Notícia del Col.legi. 

 
Mediació 

 Constitució de l’Associació per a la promoció de serveis a la mediació intercol.legial: 
Col.legi de Pedagogs de Catalunya, Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunta i CODTSASC: 

o Cursos de formació en mediació familiar i d’habilitació. 
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o Socis fundadors a través de l’Associació de Promoció de Serveis a la Mediació 
de l’Associació Ponts de Mediació. Participació en l’organització del Congrés de 
Mediació en el marc del Forum de les Cultures del 2004. 

o Organització de l’estada d’intercanvi de professionals del treball social de 
Bulgaria, a través del Projecte Leonardo de la Unió Europea. 

o  Organització de la conferència sobre mediació pel Sr. Aldo Morrone 
conjuntament amb el ceesc i la secció de pedagogia (C. Doctors i Llicenciats de 
Catalunya). 

o Reunió de les delegacions dels Col.legis professionals (CEESC i CODTSASC). 
o Sessió formativa als administratius del Col.legi sobre el procés administratiu i 

programa del CMFC. 
o Temps de dedicació. 250 hores. 
o S’adjunta Memòria de l’Associació de promoció de serveis a la mediació. 

 Acte de presentació dels projectes de solidaritat de la convocatòria de l’any 2001: 
o Conferència a càrrec de Gabriela Serra. Expresidenta de la federació Catalana 

d’ONG’S. 
o Destinació de l’1% de les qüotes col.legials a 2 projectes: Equador i ??? 

 Convocatòria de projectes de solidaritat’02 
o Llibre Blanc d’Atenció primària. 

 Comisió de supervisió. Represa de l’acció col.legial quant a la supervisió en Treball 
Social: estudi d’accions i posicionament del Col.legi. 

 Comisió de modificació dels Estatuts del Col.legi. 
 Taula rodona sobre “els Drets Humans” en commemoració del 20è aniversari del 

Col.legi. 
 
 
 
VOCALIA D’ ASSUMPTES PROFESSIONALS 
 
 
Voler donar des de l´actual Junta de Govern  un servei al col.legiat/a com ha estat la posada en 
marxa de la Vocalia d´Assumptes Professionals per a donar resposta a totes aquelles demandes, 
consultes, clarificacions, etc. que van sorgint en l´exercici de la professió ha volgut ser una de les 
prioritats per promoure la nostra professió i alhora,  dignificar les actuacions dels professionals 
des dels diversos àmbits laborals. 
 
En referència a aquesta qüestió, hem de recordar que ja en els estatuts del Col.legi queda recollit 
en els articles 4, 6 i 7  les finalitats i funcions pròpies  que el Col.legi té respecte a: 
4) Aquest Col.legi es relacionarà amb els Departaments de la Generalitat que correspongui en tot 
allò que fa als aspectes institucionals i corporatius. 
6a)El servei a la societat mitjançant la presència i la veu del Col.legi en les qüestions i problemes 
socials i la seva presa de posició com a entitat cívica en la vida ciutadana defensant els drets 
constitucionals. 
6b)Contribuint a l´assessorament ciutadà en els temes relacionats amb la promoció i defensa del 
benestar social. 
6d)Ordenar i, dins el marc de les lleis, vigilar l´exercici de la professió. 
6e)Representar els interessos generals de la professió. 
6f) Vetllar perquè l´activitat professional s´adeqüi a les necessitats i interessos dels ciutadans , i 
al compliment de les funcions generals de la professió. 
6g)Promoure les competències i el desenvolupament del treball social. 
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7a) Vetllar per l´ètica professional, d´acord amb el seu cas, amb el codi deontològic i pel respecte 
als drets dels ciutadans, i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col.legials. 
7b) Participar en el òrgans consultius de l´Administració, quan aquesta ho requereixi, en matèries 
de competència de la professió. 
7©)Ostentar la representació i defensa  de la professió davant de l´Administració pública, 
Institucions, Tribunals i totes les altres  perosnes públiques i privades amb la legitimació per a ser 
part en els litigis que afectin als interessos professionals i exercitar el dret de petició 
7f) Adoptar mesures contra l´intrusisme profesional i la competència desleial entre professionals. 
7l)I totes les altres  funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que 
s´encaminin al compliment dels objectius col.legials. 
 
Aquest marc introductori ens ajuda a comprendre que el marc conceptual del que tots/es partim 
ja el coneixem i tan aquest com la praxis professional han d´anar adequant-se a les noves 
realitats que van sorgint, la qual cosa suposa des de la Vocalia també haver de donar noves 
respostes a qüestions professionals fins ara  no plantejades. 
  
Així doncs, tractant de donar resposta a les necessitats professionals actuals cal dir que el resum 
de les gestions realitzades des de la Vocalia d´Assumptes Professionals per al curs 2002 han 
estat les següents: 
 
El nombre de demandes individuals ateses han estat d´un nombre total de : 49 
La tipologia de les demandes que han requerit de la nostra intervenció com a Vocalia han estat 
per donar resposta a les següents qüestions: 

- Informació, orientació i/o assessorament per qüestions professionals ( peticions 
d´informació respecte a la compatibilitat per a la intervenció com a pèrit social i 
mediador/a, assumptes d´ètica derivades al Consell d´Êtica, participació del col.legi en 
els escrits d´opinió i altres mitjans de comunicació que no han tingut en compte 
l´essència de la professió ) 

- Derivació a serveis externs de suport jurídic, psicològic (per problemàtica de mobbing) 
- Demandes institucionals de clarificació de les funcions del Treball Social en diferents 

àmbits d´actuació. 
- Reivindicacions laborals i econòmiques del col.lectiu professional. 
- Representació en els processos de selecció  
- Representació conjunta amb altres Col.legis professionals (com el d´Educadors) en 

processos de denúncia ( per maltractaments a dones, a centres de menors...) 
 
El nombre de reunions amb les diferents Administracions Públiques ( des de la Direcció General 
en l´àmbit  de la  Funció Pública , Departament d´Ensenyament, Departament de Justicia ( 
Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics), Departament de Sanitat( Conselleria )  , 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya) han estat un total de:  10. 
 
El nombre d´altres coordinacions externes amb altres serveis  (que inclou amb els corresponents 
sindicats de UGT, CCOO, USTEC, Sindicatura de Greuges, el Consejo General de Madrid, 
Inspecció de Treball, Ajuntaments i Consells Comarcals) han estat un total de:20. 
 
El nombre de tràmits realitzats que inclou les gestions telefòniques, trameses de correu i 
certificacions, de fax han estat un total de: 40 
 
El nombre de recursos jurídics presentats des de la Vocalia respecte a impugnació de les bases 
en processos de selecció han estat un total de: 3. 
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Tanmateix, volem concloure realitzant  una valoració global positiva respecte al funcionament 
que per aquest curs 2002 la Vocalia d´Assumptes Professionals ha tingut, ja que  ha tractat amb 
molt d´esforç per la seva part de donar resposta principalment a tots i totes els /les col.legiats/des 
que representem però també tenint en compte el paper actiu  que com a Col.legi haviem de tenir 
respecte a qualsevol aspecte que afectés directament a la nostra professió de forma institucional. 
Per tant , hauria de ser un projecte de futur a mantenir que el nostre Col.legi Professional 
potenciés,  en la forma que estimés oportuna,aquesta o qualsevol altra vocalia que permeti 
l´atenció i la  participació de tots/es els/les col.legiats/des, i donar continuïtat a la tasca ja 
començada respecte a la  projecció de la professió cap a l´exterior. 
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ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 
 
SERVEIS COL.LEGIALS 

 
Secció Borsa de Treball 

 
 
 

La secció Borsa de Treball dins el Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya. 
 
Objectius i funcions de la Borsa de Treball. 
 
Borsa de Treball: serveis oferts a Col·legiats i a Institucions. 
 
Borsa de Treball: projectes, actuacions i activitats realitzades en l'exercici 2002. 
 
Relacions Institucionals. 
 
Borsa de Treball: programa 2003.
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La <Secció Borsa de Treball> dins el Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya 

 
Dels 4.066 Col·legiats registrats l'any 2002, 1.606 pertanyen a la Borsa de Treball [BT]. Aquest 
nombre representa  el 39'5 % del total de Col·legiats. És a dir, de deu col·legiats, gairebé 4 
figuren inscrits a BT. 
 
La distribució territorial entre el  total d'inscrits al servei BT, en nombre són: Delegació de 
Barcelona (1060),  Delegació de Lleida (216), Delegació de Tarragona (162), Delegació de 
Girona (104) i Delegació de Manresa (64); en percentatges aquests nombres representen: 

 
BT és un servei clau i fonamental del Col·legi, en el que hi ha hagut un creixement en nombre 
d'inscrits al llarg del temps. Durant l'exercici 2002 el comparatiu entre nombre de col·legiats i 
nombre d'inscrits a BT, en nombre i per delegacions, es troba reflexat en el següent gràfic: 
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 Dependència funcional i territorial BT 

 
 
Dependència funcional 

 
El servei BT depèn directament de la Junta de Govern; la gestió del servei és realitza des de la 
Seu de Barcelona amb coordinació amb totes les delegacions  territorials de catalunya. 

 
 
 
Dependència territorial 
 
La gestió de la Borsa de Treball es realitza des de la Seu central de Barcelona, amb el suport i 
col·laboració de totes les seus territorials. 
 
 

 
 
 

 Borsa de treball: pre-requisits i destinataris 
 
 
Pre-requisits i destinataris: 

 
 

I. Estar diplomat/da en Treball Social/Assistent Social. 
 
II. Estar col·legiat/da en el Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 

Socials de Catalunya. 
 
És indiferent la situació laboral del Col·legiat/da a efectes d'estar inclòs en el servei BT, és a dir, 
tant poden estar donats d'alta aquelles persones que busquen una feina com les que desitgen 
canviar-la o trobar una feina complementària a l'actual. 
 

DELEGACIÓ GIRONA DELEGACIÓ LLEIDA DELEGACIÓ MANRESA DELEGACIÓ TARRAGONA

DELEGACIÓ DE BARCELONA

Junta de Govern 

Borsa de Treball 
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Són prioritat per al servei BT les persones que es troben en les situacions de vulnerabilitat 
següents:  
 
A. Recent titulats. 
B. Professionals que no han pogut inserir-se dins el TS o com a tècnic mig dins les ciències 

socials [a partir 2 anys d'haver finalitzat els estudis, situació que s'agreuja progressivament i 
negativament amb el transcurs del temps]. 

C. Situació d'atur. 
D. Treballadors en altres sectors econòmics no relacionats amb les ciències socials. 
E. Contractes temporals, d'obra i servei. 
F. Treballadors amb qualsevol variant de disminució 
 
 
Altres destinataris del servei BT: 
 
Cal remarcar que el servei BT fa atenció a altres col·lectius: 
 
 Diplomats/des en Treball Social immigrants comunitaris i extracomunitaris residents a 

Catalunya. 
 
Són col·legues de la professió que encara que desitgessin no poden col·legiar-se donat que els 
cal primer conval·lidar els seus estudis al Ministeri d'educació i Cultura (MEC). 
En aquest col·lectiu se'ls facilita atenció directa, informació i assessorament sobre els recursos 
públics i privats en la recerca de feina, i per una altra part, derivació per a la tramitació de la 
coval·lidació d'estudis. Se'ls ofereix la possibilitat d'inscriure's com a demandant en el Servei 
Català de Col·locació. 
 
 Diplomats/des en Treball Social no col·legiats/des. 

 
Com a centre col·laborador del Servei Català de Col·locació del Departament de Treball de la 
Generalitat, poden donar-se d'alta i renovar el seu currículum. 
 
Se'ls informa dels serveis Borsa de Treball per si desitgen col·legiar-se. 
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Objectius i funcions de la Borsa de Treball 
 
 
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
1. Oferir un servei d'intermediació en el mercat de treball dels diplomats/des en treball 

social/Assistents socials que posi en relació les ofertes de treball d'entitats públiques o 
privades amb les demandes de treball dels col·legiats/des. 

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

orientació laboral. 
 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
1. Intermediar entre el mercat laboral i els professionals DTS/AS 
 

1.1. Enviament d’ofertes en el menor marge de temps possible: el col·legiat ha de rebre al 
mateix dia o el més aviat possible les ofertes laborals. 

1.2. 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). 

1.3. Potenciació de treball a l’estranger. 
1.4. Potenciació relacions institucionals entre CODTS i empreses/organismes i institucions. 
1.5. Potenciació nous jaciments d'ocupació . 
1.6. Potenciació de l'economia social (pendent). 
1.7. Detecció de les necessitats dels col·legiats i de les institucions ofertants. 

 
2. Oferir un servei d'informació i orientació laboral als col·legiats 
 

2.1. Informar sobre a situació del mercat laboral dels treballadors socials mitjançant l'atenció 
indivividualitzada. 

2.2. Ajudar a definir l'itinerari laboral mitjançant l'atenció individualitzada. 
2.3. Facilitar la millora de l'eficàcia en la recerca de feina mitjançant l'atenció 

individualitzada. 
2.4. Incentivar noves formes d'ocupació aprofitant els nous jaciments d'ocupació. 

 
3. Facilitar a les empreses, administracions públiques, institucions i altres organismes la 

recerca d'un professional Diplomat/a en Treball Social. 
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3.1. Oferir la possibilitat de fer difusió de l'oferta laboral. 
3.2. Oferir la possibilitat de realitzar una pre-selecció de currículums. 
3.3. Constituir un servei referent, àgil i eficaç per a les institucions contractants. 
3.4. Informació i/o derivacions a altres recursos quan el perfil professional no correspon a un 

DTS/AS o tècnic mig dins les ciències socials.  
 
PRINCIPALS TASQUES I FUNCIONS 
 
 Recerca diària de convocatòries publicades en els principals diaris oficials: DOGC, BOE  

altres webs. 
 Recerca de bases de les convocatòries públiques. 
 Difusió d'ofertes laborals i pre-seleccions de currículums. 
 Informació, orientació i suport a les institucions, públiques i privades, per a la recerca d'un 

professional DTS/AS. 
 Informació, orientació i assessorament en les consultes formulades via mail, telefòniques 

dels col·legiats en matèria 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 pròpia: obertura i seguiment d'expedients. 
 Gestió de la documentació relativa a Borsa de Treball. 
 Coordinació amb Delegacions Territorials a nivell de Catalunya: Girona, Lleida, Manresa i 

Tarragona. 
 Coordinació amb altres entitats relacionades en l'àmbit laboral. 
 Informar a la Junta de les presumptes irregularitats detectades a convocatòries o bases 

d'ofertes públiques i privades. 
 Projectes específics de BT. 
 Difusió de "Agenda Professional del Consejo". 
 Recull i dossier de premsa relacionat amb la professió de DTS/AS. 
 Difusió de les permutes de treballadors socials. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 17

Borsa de Treball:  
Serveis Oferts a Col·legiats i a Institucions 
 
 
SERVEIS OFERTS ALS COL·LEGIATS/ DES. 
 
 
Difusió 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 per ser desenvolupades per un titulat en grau mig 
diplomat/a dins les ciències socials. 
 
Protocol d'actuació: 
 
− Es fa difusió a través de correu electrònic, entre els col·legiats/des que en disposen, donats 

d'alta al servei Borsa de Treball. 
 

− Es penja al taulell d'anuncis de les quatre delegacions territorials (Girona, Manresa, Lleida i 
Tarragona). 

 
Remarcar que les persones inscrites al servei reben informació de places laborals a nivell de tot 
el territori català i de l'Estat Espanyol. 
 
Borsa de treball pròpia: Pre-seleccions de currículums. 
 
Una de les funcions pròpies del servei és la intermediació i l'ocupació laboral. Des de BT es 
realitzen pre-seleccions i gestió de determinades ofertes, segons criteris definits per les 
institucions ofertants, entre els professionals donats d'alta a la Borsa de Treball. 
 
Protocol d'actuació: 
 
− S'acorda amb la institució ofertant els criteris per a la criba de currículums. 
 
− Es fa difusió als col·legiats per tots els mitjans possibles (via mail, taulell d'anuncis) de la pre-

selecció especificant els criteris de selecció, per tal de donar la màxima transparència i de fer 
una bona recerca de candidats/es i oferir a les institucions CV actualitzats. 

 
− Es valoren els currículums segons els criteris objectius fixats per la institució ofertant. 

 
− Oferim els CV de candidats a l'oferta perquè la institució faci la selecció final. 
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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: 
 
− Alta al SCC. 
− Renovació del CV del SCC. 
− Canvi de centre tutor . 
− Gestió de les ofertes de la xarxa. 
− Difusió de les ofertes relacionades a través de mailing. 
 
 
 
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: 
 
♦ Informació i assessorament. 
♦ Derivació a altres recursos o serveis. 
 
 
SERVEIS 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 pre-selecció de currículums. 
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Difusió de l'oferta.  
 
Les institucions es posen en contacte amb el servei i ens fan arribar l'oferta laboral. 
 
Protocol d'actuació: 
 
− S'informa a la institució dels serveis oferts.  
− S'acorda amb la institució: la forma, el contingut i els mitjans de difusió. 
− Es penja al taulell d'anuncis de les quatre delegacions territorials (Girona, Manresa, Lleida i 

Tarragona). 
− Es fa difusió via mail. 
 
A partir d'aquí, les pròpies persones interessades envien el seu currículum i/o es posen en 
contacte amb el centre o institució ofertant. 
 
Gestió i pre-selecció de candidats/es. 
 
El centre/institució fa una demanda al propi col·legi perquè aquest faci una pre-selecció de 
candidats/es segons uns criteris definits per les mateixes Institucions. 
A partir d'aquest criteris es fa la pre-selecció de currículums i s'enviarà a la Institució demandant 
un nombre determinat de currículums, perquè sigui aquest últim qui faci la selecció final. 
 
Protocol d'actuació: 
 
− Recepció de la demanda i consensuació de l'oferta i dels criteris de selecció. 
− Difusió als col·legiats de la pre-selecció per part del CODTS. 
− Recepció de candidatures, valoració de les mateixes en relació als criteris fixats. 
− Transmissió de candidatures a les institucions. 
− Comunicació als demandants de la gestió i  tancament. 
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Borsa de Treball:  
Projectes, actuacions i activitats realitzades en l'exercici 2002 
 
 
PROJECTES 
 

 Projecte d'intermediació en la cogestió de l'oferta laboral a  França amb el 
Departament de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon LLull. 

 
 
El Col·legi va rebre la demanda a l'any 2001 d'assumir la cogestió, com a intermediari, de l'oferta 
laboral al Departament de Le Loiret i de l'Essonne (Regió d'Orleans), del Departament de 
Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull. 
 
Incorporació i seguiment del projecte laboral a França 
 
De les condicions inicials de l'oferta, especificades en la passada memòria, s'han produït 
variacions al respecte. La incorporació laboral no es va produir fins als mesos, segons el cas, de 
març i abril, en comptes del mes de gener, tal i com estava plantejat inicialment; la formació no 
s'ha realitzat en les dates ni en la forma inicial que es va plantejar, en realitat han començat a 
treballar i se'ls ha ofert una formació a mida i en relació a la tasca que han estat desenvolupant, 
tant per la conval·lidació del títol, així com altre tipus de formació (idiomes). També cal remarcar 
que la institució ha posat al seu abast el vehicle (cal recordar que treballen dins l'atenció primària 
en zones rurals). 
 
El nombre total de contractacions ha estat de 5 persones, de les quals una s'ha donat de baixa 
del projecte de forma voluntària i per motius personals. 
 
Requisits de participació 
 
Els requisits per a la participació d'aquest projecte laboral, recordem,  han estat: estar 
col·legiat/da; 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 durant l'exercici 2002 
 

− Intermediació entre candidats/ODASS. 

− Suport a les candidates en la realització dels dossiers per a la conval·lidació del títol. 
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− Coordinació amb universitats de treball social a nivell de Catalunya. 

− Disponibilitat de recursos materials, humans i econòmics. 

− Tràmits burocràtics diversos. 
 
Comissió de treball 
 
Mercè martín Rodríguez - Vicepresidenta CODTS, Montserrat Feu Closas - Comissió 
Internacional Universitat Ramon LLull, i Esther Fornaguera - Tècnica Borsa de Treball CODTS. 
 
 
 
ACTUACIONS REALITZADES DES DE BORSA DE TREBALL 
 

 Llistat de peritatges 
 
Des de Borsa de Treball, en conformitat amb la Llei 1/2000, d'Enjudiciament Civil, s'ha elaborat el 
llistat de col·legiats/des que poden actuar com a pèrits judicials, el qual s'ha enviat al 
Departament de Justícia i als corresponents Col·legis Oficials d'Advocats i de Procuradors de 
Catalunya. 
 

 Beca Escola d'Estiu de Serveis Socials 
 
Enguany s'ha atorgat 5 beques entre els col·legiats donats d'alta al servei Borsa de Treball per 
assistir a l'11a. Escola d'Estiu que organitza la Diputació de Barcelona. 
 
Els criteris de selecció han estat: 
 
♦ Estar col·legiat/da. 
♦ Estar en situació legal d'atur. 
 
Entre les sol·licituds rebudes es va realitzar un sorteig públic a la seu central del col·legi. 
 

 "Agenda Profesional" del Consejo General 
 
Durant el 2002 s'han fet difusió de 15 exemplars de l'Agenda Professional, editada pel Consejo 
General. Els continguts són convocatòries públiques, novetats lesgislatives, beques i formació 
d'arreu de l'Estat Espanyol. 
 

 Llibre de prestacions socials del Departament de Treball 
 
Des del Col·legi s'ha demanat al Departament de Treball el llibre de prestacions que edita, el 
qual s'ha posa't a disposició dels col·legiats/es. 
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ACTIVITATS REALITZADES 
 
 

 Entrevistes realitzades 
 
Durant l'any 2002 s'han realitzat 289 entrevistes, la tipologia i els corresponents percentatges es 
troben representades al següent gràfic: 
 
 

 
 Consultes d'informació i/o assessorament 

 
Durant l'any 2002 s'han atès 2.126 consultes d'informació i/o assessorament realitzades via 
telèfon, mail i presencialment. 
Els motius de consulta volten sobre temaris, qüestions diverses relacionades en l'àmbit laboral, 
sobre funcionament processos convocatòries públiques, elaboració de currículums, entre 
d'altres. 

Tipologia d'entrevistes

Orientació
24%

Alta SCC
18%

Renovació 
SCC
58%

Alta SCC
Renocació SCC
Orientació
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 Pre-seleccions de currículums 
 
Durant l'any 2002 s'han realitzat un total de 13 pre-seleccions de currículums (6 en el sector 
d'àmbit públic i 7 en el sector privat). 
 

 Difusió i gestió d'Ofertes laborals: nombre, tipologia, origen i àmbit geogràfic 
 
 
En aquest apartat s'inclouen totes les ofertes laborals, tant aquelles de les quals hem fet difusió, 
com aquelles gestionades des del Servei Català de Col·locació (SCC) durant l'exercici 2002. 
El nombre d'ofertes laborals que ha fet difusió BT, segons la seva procedència i/o fonts, han 
estat: ofertes que ens fan arribar les mateixes institucions: 139, Ofertes publicades en Diaris o 
Butlletins Oficials: 210, altres fonts: 21, ofertes gestionades del SCC: 240. 
 
En els següents gràfics es representen el sector -públic o privat- i l'àmbit geogràfic de les ofertes 
laborals: 

 
La majoria d'ofertes de les quals s'ha fet difusió o s'ha tramitat corresponen al perfil de 
diplomat/da en treball social, alhora que també s'han fet difusió d'altres  perfils o rols 
professionals dins l'àmbit social. En el següent gràfic queden representats: 
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Perfils professionals relacionats amb Treball Social o dins les ciències socials apareguts 

durant l'any 2002. 
 
 

♦ Pèrit en Dictamen Pericial social. 

♦ Inseridor laboral. 

♦ Tècnic en intermediació laboral. 

♦ Tècnic inserció i orientació laboral. 

♦ Tècnic mig de promoció d'iniciatives 
empresarials. 

♦ Tècnic mitjà de promoció econòmica. 

♦ Tècnic en Desenvolupament Juvenil. 

♦ Tècnic mig de gestió de recursos. 

♦ Tècnic de Serveis Personals. 

♦ Coordinador de Serveis. 

♦ Docent cursos formació ocupacional. 

♦ Director cursos formació ocupacional. 
 

♦ Tècnic mig atenció social. 

♦ Agent de desenvolupament local. 

♦ Tècnic mig dinamització d'entitats. 

♦ Tècnic mig en prevenció i dinamització 
social. 

♦ Tècnic projecte de dinamització. 

♦ Coordinador de joventut i cultura. 

♦ Tècnic Pla municipal Drogues. 

♦ Directors/coordinadors centres per a 
persones disminuïdes.

 

♦ Agent d'ocupació i desenvolupament 
local. 

♦ Tècnic mitjà àmbit de migració i 
ciutadania. 

♦ Responsable de Benestar social. 

♦ Responsable d'animació sociocultural. 

♦ Coordinador Serveis Personals. 

♦ Recerca social. 

322
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♦ Director Residèndia i centre de dia per a 
gent gran. 
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Relacions Institucionals 
 
La secció BT ha mantingut relacions institucionals durant l'exercici 2002 amb les  institucions, 
que a continuació es representen en el gràfic i es detallen al capdavall:  
 
 

 
 

 Institucions públiques i privades que han col·laborat amb el servei Borsa de Treball en 
l'exercici 2002 

 
 
♦ Ajuntament de Badalona 

♦ Ajuntament de Castellbisbal 

♦ Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.  

♦ Ajuntament de Figueres 

♦ Ajuntament de Formentera (Illes 
Balears). 

♦ Ajuntament de Manlleu. 

♦ Ajuntament de Mollet del Vallès. 

♦ Ajuntament de Sant Cugat de Vallès. 

♦ ASIB, S.L.(empresa de serveis socials 
per a gent gran, residències i salut 
mental). 

♦ Aspanias (Ass. pares de persones amb 
retard mental). 

♦ Associació Asproces. 

♦ Associació de veïns Font dels 
Capellans. 

♦ Associació de Veïns Jardins Pius-
Favibc de Lleida. 

♦ Associació Espanyola Contra el Càncer 
[AECC] 

♦ Associació Gandhi. 

♦ Associació MIFAS. 

♦ Avismón Catalunya. 

♦ BB Serveis, S.L. 

♦ Buffet d'Advocats Francisco Vilà. 

♦ Buffet d'advocats Peña. 

♦ Centre d'Atenció Primària (CAP) 
Dr.Carles Ribes (ICS Zona Franca) 

♦ Casal dels Infants del Raval. 

♦ Centre d'Higiene Mental Les Corts. 

♦ Centre d'Informació Professional (CIP) 
de Barcelona, Departament  de Treball. 

♦ Centre de Dia Àgora. 

♦ Centre Especial de Treball SIFU, S.L. 

Relacions Institucionals Borsa de Treball durant l'any 
2002

 Adm.Pública
32%

Adm. Privada
68% Administració pública

Administració privada
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♦ Centre Ocupacional Aspasur. 

♦ Col·legis Oficials d'Advocats de 
Catalunya. 

♦ Col·legis Oficials de Procuradors de 
Catalunya. 

♦ Consell Comarcal de la Selva. 

♦ Consell Insular de Mallorca. 

♦ Consultora SELECTRO RRHH (Lleida). 

♦ Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 

♦ Diputació de Barcelona. 

♦ Editorial Thesauro. 

♦ Federació Catalana d'Associacions de 
Familiars de Malalts Mentals 
(FECAFAMM) 

♦ Federació Catalana Pro Persones amb 
Retard Mental. 

♦ FEMAREC 

♦ Fundació Catalana Rubricatus. 

♦ Fundació Catalana de Disminuïts 
psíquics. 

♦ Fundació Jaume Bofill. 

♦ Fundació Privada Amàlia Soler. 

♦ Fundació Privada LAR per malalts 
mentals. 

♦ Fundació privada Marpi. 

♦ Fundació Privada Vallès Oriental 
Disminuïts Psíquics (Granollers). 

♦ Fundación Uribarren Abaroa. 

♦ Franciscanas Misioneras de la 
Natividad de nuestra señora- residencia 
Sant Josep Oriol. 

♦ GAPS. 

♦ Geriàtric La Pinassa.  
  

♦ Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona. 

♦ Hospital Sant Joan de Déu. 

♦ Institut Català de la Salut (ICS) 

♦ Institut Català de la Salut- Gerència 
d'Àmbit I, Lleida- SAP Segrià Garrigues. 

♦ Institut de Reinserció Social (IRES) 

♦ Institut DEP. 

♦ Institut Municipal de Persones amb 
Disminució (Ajuntament de Barcelona). 

♦ INTRESS Barcelona 

♦ INTRESS Lleida. 

♦ IRES-Institut de Reinserció Social. 

♦ Residència d'Avis Els Pins. 

♦ Residència d'Avis Nostra Sra. de 
Montserrat. 

♦ Residència d'Avis Sant Roc de Canet, 
S.L. 

♦ Residència-Centre de Dia Sant Andreu. 

♦ Residència i S.O.I. Gandhi. 

♦ Residències Sant Oleguer. 

♦ SEPAL, centre de serveis de Psicologia. 

♦ SERSA- Prestació de Serveis Socials. 

♦ SIFU, Centre Especial de Treball 

♦ Solidaritat Familiar (Empresa d'Atenció 
a domicili). 

♦ Pagesos Solidaris- Unió de Pagesos de 
Catalunya. 

♦ Universitat de Barcelona. 

♦ Universitat de Lleida. 

♦ Universitat Ramon LLull. 
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♦ Quidam Europa, S.L. 

♦ Romalgras.  

♦ Xauxa. 
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OFERTA FORMATIVA 
 

- Curs: “Habilitació per a la mediació familiar”. Curs de 20 hores lectives, conjuntament 
amb els Col.legis de Educadors/es Socials i Doctors i Llicenciats de Catalunya. Gener 
del 2002. Aquest curs es va plantejar arran la Llei 1/2001 i a les possibles demandes, 
per part de les institucions i particulars, de mediadors al nostre Col.legi.  

 
- Seminari: “Pèrits en Dictamen Pericial Social.” Docent: Ana Hernández Escobar. Curs 

de 16 hores lectives. 4, 5 i 5 d’abril de 2002 . Aquest curs es va plantejar arran la nova 
Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civial, que contempla que les treballadores/rs socials 
actuem com a Pèrits i, per tant, és necessari que ens formem en aquest àmbit 
d’intervenció. A més a més, els Col.legis professionals han de facilitar als deganats de 
tots els partits judicials de Catalunya, un llistat de col.legiades/ts disposats a actuar com 
a pèrits. 

 
- Curs : « 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. Del 18 de gener al 16 de març de 2002. El curs 
pretén abordar la gestió del conflicte per a la seva resolució des del paradigma 
Relacional-Sistèmic, subratllant que cal distingir el conflicte del problema per al de 
seleccionar l’abordatge més efectiu. L’efectivitat de l’abordatge ha de contemplar 
l’impacte emocional del conflicte tant en les parts en disputa com en el mateix mediador. 
Aquest curs posa l’èmfasi en el context i en la co-responsabilitat de les parts en el 
procés. Procés que condueix al canvi des del reconeixement nutu i la col.laboració en la 
resolució del conflicte. 

 
- Seminari : “Exercici Lliure de la Professió de Treballador/a Social”. Docent : Ana 

Hernández Escobar. Curs de 9 hores lectives. 3 i 4 d’abril de 2002. Aquest curs es va 
realitzar perquè era necessari ampliar les possibilitats del Treball Social desenvolupant 
l’activitat professional en sectors que fins ara no són objecte d’intervenció o ho són de 
manera poc exhaustiva, tot i que, intrínsecament corresponen al nostre àmbit d’actuació 
professional. 

 
- Curs : « Assetjament Moral : concepte i pautes d’intervenció ». Docent : Isabel 

Raguer Suñer. Curs de 21 hores lectives. 7, 14, 21 de març, 11, 18, 25 d’abril i 2 de maig 
de 2002. Els objectius d’aquest curs són : Descriure breument què és l’assetjament 
personal moral i les seves conseqüències, tant a nivell personal com social i 
organitzacional. Presentar un model d’intervenció professional aplicable en les diferents 
modalitats d’assetjament personal. Proporcionar unes eines per tal de fer que aquesta 
intervenció sigui eficaç. Reflexionar sobre les diferents circumstàncies socials que 
propiciïn l’aparció d’aquests fets amb cada cop més freqüència a la nostra societat. 

 
- Curs : « Gestión del tiempo. La función directiva y la organización del trabajo”. 

Docent: Alicia Irazábal. Curs de 24 hores lectives.8, 15, 22 i 29 d’abril, 13 i 20 de maig 
de 2002. Els objectius d’aquest curs foren : analitzar la incidència del factor temps en el 
desenvolupament de la Gestió Directiva. Comprendre la importància de la seva 
efectivitat per a una gestió eficient  i per a una reducció de l’estrés personal. Analitzar els 
factors individuals i els factors externs que distorsionen una planificació inicial adequada. 
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Distingir circumstàncies i fets que provoquen pèrdua de temps. Comprendre que el 
domini del temps està estretament lligat a un canvi d’estratègies de Management. 
Assumir que la creació d’un Euip i la  Delegació de factors que economitzen temps. 
Conèixer l’aprotació de noves tecnologies al Control del Temps. Conèixer mètodes per la 
Planificació d’Entrevistes i Reunions i pel control de les mateixes. 

 
- Curs : « Prestacions ». Docent : Elsa Salgado. Sessions de 4 hores lectives.16 i 30 d’abril, 

14 i 28 de maig, 11 de juny de 2002. Aquest curs es planteja com un itinerari formatiu sobre 
les prestacions econòmiques existents en l’actualitat, que donen una cobertura als 
ciutadans  que es troben en situacions contemplades dins de la normativa vigent de 
protecció del sistema espanyol de la Seguretat Social. Dins de la notra professió és 
important conèixer els recursos econòmics, així com els organismes gestors de les 
prestacions, i les actualitzacions que esdevenen cada any, ja que són recursos amb els 
quals poden donar una resposta bé informativa i/o d’assessorament, bé de tramitació (RMI) 
per donar cobertura als ciutadans que recorren als Treballadors Socials. 

 
- Curs : « Sessions de tècniques d’inserció laboral ». Docent : Elsa Salgado. 1 sessió de 

4 hores lectives. 4 de juny de 2002. 
 
- Curs: “Mediació Familiar”. Curs de 80 i 50 hores. Conjuntament amb l’Associació per a la 

Promoció de Serveis a la Mediació. Setembre/octubre de 2002. 
 
- Curs “Habilitació en Mediació Familiar”. Curs de 20 h. Conjutament amb l’Associació per 

a la Promoció de Serveis a la Mediació. Setembre/octubre de 2002. 
 
- Curs: “Habilitació com a pèrits en dictamen pericial social” . Docents: Ana Hernández 

Escobar; Sílvia Giménez-Salinas; Sandra Peirón. Curs de 32 hores lectives. 21, 22, 23, 28, 
29 i 30 de novembre de 2002. 
Objectius : Els Treballadors/es socials estem capacitats, segons la nova Llei 
d’Enjudiciament Civil LEC, per a realitzar peritatges socials a instàncies del jutjat o bé a 
nivell privat sol.licitat per una de les parts. 
Aquesta situació ens dóna una nova possibilitat, com ja succeeix amb la mediació familiar, 
d’expansió i confiança en la nostra experiència dins el lliure exercici de la nostra 
professió,perquè un pèrit és un expert que ha adquirit coneixement i pràctica de la seva 
professió, reconegut com a tal pel seu Col.legi professional. 
Cada Col.legi Professional posa a l’abast del Departament de Justícia, en el mes de gener 
de l’any vigent, la relació de pèrits que compleixen els requisits per formar-ne part de la 
llista, i són posteriorment els mateixos partits judicials qui directament sol.liciten el dictamen 
d’un expert en el procés judicial. 
Per aquest motiu s’han realitzat 2 cursos de formació en Dictamen Pericial. 
De les persones que han realitzat la formació s’han elaborat les llistes de pèrits que s’han 
adreçat en el mes de gener al Departament de Justícia. 
S’ha creat el grup de peritatge, resultat de la iniciativa i l’interès generat sobre el tema. 

 
- Curs : « Taller de Casos Pràctics ». Docent : Xavier Martín Massip. Curs de 20 hores 

lectives.8, 22 i 29 de novembre, i 13 i 20 de desembre de 2002. 
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ÀMBIT PROFESSIONAL 
 
COMISSIONS  
 
 
COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 
Integrants 
 
Alonso, Emília 
Closa, Maria Rosa 
Ferreras, Angelina 
Rossell, Teresa 
Rubiol, Glòria 
 
 
 
Periodicitat de les reunions 
 
Tercer dimecres de mes de 6 a 8 de la tarda 
 
 
Nombre de reunions realitzades 
 
Dotze reunions 
 
 
Temes tractats i activitats realitzades 
 
-- Intercanvis professionals amb Portugal  
-- Col.laboració amb el Projecte Leonardo 
--. Organització de l’arxiu de la Comissió 
--. Contactes amb responsables de Serveis Socials d’Andorra, de Suècia 
--. Donar respostes a professionals que han demanat informació sobre diferents temes de 
serveis socials de Glasglow, Estockholm, Andorra, Londres.         
--. Publicació d’informació  diversa a l’apartat d’Agenda Internacional de la “Noticia” 
--. Programació de l’estada, visites, coordinacions, etc. de dues professionals portugueses a 
Barcelona, durant una setmana del mes d’octubre. 
--. Presentació d’un projecte sobre formació professional per a noies, d’una comunitat de 
Panama, a la convocatoria de la Comissió de Cooperació.. 
--. Planificació d’una estada de professionals catalans a Stokholm per conèixer servesi adreçats 
a l’àmbit de Gent Gran, joves habitatges col.lectius, famílies amb menors i altres. 
--.  Col.laboració amb CIF( Council of International Fellowship) de Turquia,  facilitant l’intercanvi 
d’una Treballadora Social, durant un mes a Istanbul i Ankara 
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COMISSIÓ SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
1.- INTEGRANTS 
 
- Isabel Acha 
- Elisabet Bàbara 
- Gemma Blasco 
- Maria Carrera 
- Amparo Cerezo 
- Pilar Massana 
- Assumpta Palos 
- Angels Saez 
 
2.- ALTES I BAIXES D’INTEGRANTS 
 
- Baixes: Maria Llaneras i Roser Colomer 
 
3.- PERIODICITAT DE LES REUNIONS 
 
- Un cop al mes i depenent de la convocatòria de projectes de cooperació més sovint. La pauta 
de reunions és el segon dimecres de cada mes de 18h a 20h. 
 
4.- NUMERO DE REUNIONS REALITZADES DURANT L’ANY 2002 
 
- 17 reunions 
 
5.- TEMES TRACTATS I ACTIVITATS REALITZADES 
 
- Articles i notícies als medis de comunicació del Col·legi (sobre temes de solidaritat , 

cooperació, …). 
- Continuar donant suport a les diferents plataformes  I campanyes.                                        
- Participació amb la Junta en l’organització i preparació de la Convocatòria Pública de 

Projectes de Cooperació de l’any 2002. 
- Selecció dels projectes presentats a la Convocatòria. 
- Acte de presentació dels projectes seleccionats. 
- Preparació del Fòrum d’Immigració. 
 
6.- VALORACIÓ 
 
Valorem que ha estat un any de bastant activitat (18 sessions) la preparació de l’acte de 
presentació dels projectes seleccionats i la preparació del fòrum sobre immigració són activitats 
extres en relació a altres anys. Amb la segona edició del nou format que s’ha donat a la 
Convocatòria Pública de projectes de solidaritat, es va consolidant una forma de fer. 
 
7.- ACTIVITATS O/I PROJECTE DE TREBALL 2002 
 
 
- Continuar realitzant seguiment de les adhesions a plataformes i campanyes 
- Aprofundir en temes sobre cooperació 
- Portar a terme el cicle de debat sobre tema immigració 
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- Continuar la participació en els medis de comunicació del Col·legi  
- Continuar en la línia de sensibilització 
- Participació en la convocatòria de projectes del 1% per cooperació del 2003 
- Donar a conèixer els projectes seleccionats. 
 
 
COMISSIÓ DE SUPERVISIÓ 
 
Integrants: 
Josefina Hernández 
Teresa Aragonés 
Carmina Puig 
Montse Ibarz 
Montse Suárez 
Isabel Morales 
 
Número de reunions: 
Es realitzen 6 reunions 
 
Temes tractats: 
S’inicia un procés de reflexió sobre els següent punts: 
- Formació 
- Habilitació de supervisors 
- Espais de supervisió en el Col.legi 
 
El punt de partida de la reflexió és el document marc sobre “Consideracions entorn a la pràctica 
de la supervisió en el Treball Social (Abril 1993) i el document “La supervisió en el Treball Social” 
(juny 1998), elaborats per professionals col.legiats/des. 
 
La Comissió de Supervisió continua el treball iniciat. 
 
 
 
COMISSIÓ DE REFORMA D’ESTATUTS 
 
Integrants: 
Margarida Gómez 
Glòria Rubiol 
M. Teresa Massons 
Encarnación Martínez 
Isabel Morales 
 
 
Número de reunions: 
Es realitzen 7 reunions. 
 
Temes tractats: 
Es continua el treball iniciat l’any 2001 en l’elaboració de la redacció del projecte de modificació 
d’Estatuts del Col.legi. 
Es finalitza la proposta de modificació d’Estatuts durant l’any 2002. 



 

 34

 
 
  
GRUPS DE TREBALL 
 
 
GRUP DE TREBALL D’ÀREES BÀSIQUES DE SALUT (ABS) 
 
Número de reuniones del grupo general : 10 
 
Comisiones de trabajo: 
 

1. Comisión de trabajo socio-sanitarios 
2. Comisión de informática 
3. Comisión de trabajo con Asesoría Jurídica del ICS 

 
Se establece una línea directa de trabajo con la Asesoría Jurídica del ICS 
 
El propósito es que desde la asesoría jurídica nos faciliten modelos de impresos para: 
 

• Solicitudes de medidas cautelares, informar de situaciones de riesgo al Juzgado de 
Guardia y/o a la Fiscalía. 

• Modelos de informe social (membrete del ICS) 
• Competencias del Trabajador Social de las ABS en las posibles situaciones de 

riesgo. 
 
Dos representantes de Barcelona se incorporan al Comité Científico y Organizador de las IV 
Jornadas de Manresa. Tomando de esta manera el relevo para las próximas Jornadas que se 
celebrarán en Barcelona. 
 
 
GRUP DE TREBALL D’ATENCIÓ PRECOÇ 
 
Integrants: 
 
Araceli Aparicio (Col.    )    - SAP Tarragona Ciutat 
Josefina Bonvehi (col. 2069) - CDIAP Manresa 
Carme Gelonch (3639)  - CDIAP Baix Camp i Priorat 
Rosa González (1650)  - Unitat d’Atenció Precoç Hospital Sant Joan de Déu 
Glòria Icart (3003)  - CDIAP Tris Tras Vic 
Pilar Ribera (541)  - CDIAP Sabadell 
Elena Sans (1029)  - SAP Barcelona Districte X, St. Martí i la Mina (St. Adrià) 
 
 
Nombre de reunions: 10 
 
Periodicitat de les reunions: Mensuals 
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Activitats realitzades : 
 
De l’estudi realitzat sobre « Nous models familiars, noves necessitats i nous models d’intervenció 
social » es va presentar una comunicació a les X Jornades d’Atenció Precoç el juny de 2002. 
El contingut de la comunicació feia referència a una part de l’estudi, vam centrar-la e descriure 
els diferents nuclis de convivència dels infants, la procedència geogràfica dels progenitors, 
condicions i hàbits de salut de les famílies i les principals dificultats a nivell econòmic, laboral, 
d’habitatge i d’entorn social. I finalment es va concloure amb diferents propostes d’intervenció. 
 
S’ha iniciat un nou estudi sobre el perfil de població atesa als Serveis d’Atenció Precoç durant 
l’any 2003. Es compta amb l’assessorament del Sr.Torralba. La proposta ha estat compartida 
amb l’Associació Catalana d’Atenció Precoç amb la finalitat de sensibilitzar a tots els equips de la 
xarxa d’Atenció Precoç en aquest tema. 
 
Activitats/projectes per l’any 2003: 
 
El projecte que tenim previst per aquest any 2003 és continuar amb l’estudi que hem iniciat l’any 
2002. Aquest pretén estudiar el perfil de famílies ateses a diferents CDIAPS de Catalunya tenint 
en compte la intervenció que realitzem els/les treballadores socials. 
La idea d’aquest estudi ha sorgit arran dels canvis socials que hem anat constatant amb la nostra 
tasca professional en l’àmbit de l’Atenció Precoç i amb l’anterior estudi que hem elaborat amb les 
dades de l’any 1997. 
 
Aquest any s’han incorporat al grup treballadores socials d’altres Serveis d’Atenció Precoç: 
Adela Rodríguez (Col. 3676) - CDIAP Martorell 
Carmen de Castro (Col. 5362) - CDIAP Aspronis. Blanes 
Teresa Comes (Col. 1114) - SAP-CAD Girona 
 
 
 
GRUP DE TREBALL DE CO-VISIÓ 
 
 
Integrants: 
 
Montse Hernández (col. 1743)  - CAS Creu Roja (Barcelona) 
Rosa González (col. 1650)  - Hospital de Sant Joan de Déu (Barcelona) 
Pilar Ribera (col. 541)   - CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció  
     Precoç) Sabadell 
Isabel Valls (col. 2975)   - CDIAP Granollers 
 
 
 
 
Calendari: 
 
Ens reunim un dia al mes: els últims divendres de cada mes de 18.30 h a 20.00 h 
 
Per aquest curs els dies són: 
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Divendres, 31 de gener  
Divendres, 28 de febrer  
Divendres, 28 de març  
Divendres, 25 d'abril  
Divendres, 30 de maig  
Divendres, 27 de juny  
Divendres, 25 de juliol  
 
Activitats: 
 
Treballem a partir de la lectura d'un llibre.  
Actualment el llibre és "La primera relación madre-hijo" de D. Stern.  
Cada mes una de nosaltres es prepara un capítol del llibre, i fa una exposició del material, a 
partir del qual s'obre un debat on tothom participa activament i es complementa la informació 
amb l'aportació experiències de la nostra tasca diària en el camp del treball social. 
 
 
Objectius: 
 
- Crear un espai de reflexió 
 
- Compartir i enriquir amb d'altres professionals del camp del treball social diferents experiències  
 
 
En relació al llibre que estem treballant: 
 
- Analitzar i aprofundir en els aspectes més primaris del desenvolupament dels infants, i de les 
seves primeres relacions i vinculacions que estableixen amb l'adult. 
 
- Entendre millor la salut mental infantil 
 
 
 
 
GRUP DE TREBALL DE DROGODEPENDÈNCIES 
 
Membres: 
 
M. Angels Alonso – Hospital de Sant Pau 
Josep Llurba-  
Mercè Miguel – CAS Hospital Gral. Manresa 
Anna Pujol – ABS Parets, Unitat d’Alcoholisme 
Montse Galí – ICS 
Anna Tarrida – CAS Anoia 
Marta Botijo – Unidad de Patología Dual 
Montserrat Anfrons Gubert- Fundació Mercè Fontanillas 
Avelina Marrero Trujillo –  
Míriam Anolles – CAS Sant Feliu 
Paz Salgado – CAS Sant Feliu 
Marie Anne Aimée Deu – Assoc. Forma 21 
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Carme Padrós Susana – CAS Hospitalet Mútua Terrassa 
M. Carmen Martínez – CAS Delta 
Alfred Rivera- CAS Creu Roja 
M. Angeles Fernández – CAS L’Hospitalet 
Eva Calsutí – CAS Penedés Garraf 
 
 
Activitats: 
 
Informació sobre jornades i congressos que es duen a terme dins del camp de les 
Drogodependències. 
 
Informació sobre l’evolució i canvis dels Centres de xarxa de Drogodependències. 
 
Exposició de situacions problemàtiques, dubtes, etc. 
 
Presentació del programa “Dones embarassades” de la Creu Roja per part de Montse 
Hernández. 
 
Presentació del programa “Reducció de danys” , a càrrec de Xavier Major. 
 
Intervenció de Carme Bosch que ens parla de Centre de Teràpia Familiar “Ventijol”. 
 
Treball d’investigació multicèntric sobre el Treball Social en el CAS de drogodependències. 
 
Informació d’un curs de supervisió segons el mètode de les “Constel.lacions Familiars”, seguint el 
sistema de Bert-Helliger. 
 
Posteriorment es va presentar un cas pràctic per suprervisió. 
 
 
 
 
GRUP DE TREBALL DE L’ÀMBIT DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ FÍSICA 
 
Aquest grup l’integren professionals de diferents entitats de l’àmbit de les disminucions físiques, 
que ens reunim un cop al mes (concretament el quart dimarts de cada mes), normalment a la seu 
del Col.legi, per intercanviar coneixements i informacions de recursos i debatre temes d’interès 
comú del nostre col.lectiu. 
 
Integrants del grup: 
 
Isabel Macarulla - Federació ECOM 
Ana Ginel  - Centre Ocupacional Sínia 
Teresa Escrich  - Centre de DIA Eixample (Alzheimer) 
Ana González  - ONCE 
Miriam Latorre  - APAFEB (Espina Bífida Barcelona) 
Arantxa Rodríguez - Lliga Reumatològica Catalana 
Raquel de la Cruz - Centre de Disminuïts Físics del Bages 
Imma Gómez  - ASEM (Malalties Neuromusculars) 
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Activitats realitzades : 
 
Intercanvi de diverses informacions d’interès en l’àmbit de les disminucions físiques (P.ex. la 
convocatòria de pisos de lloguer per a joves de Barcelona amb la conseqüent reserva per a joves 
amb discapacitat física que va oferir el Patronat Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona; tema de residències de curta i llarga estada; tramesa d’informació sobre cursos i 
jornades de l’àmbit que ens ocupa; explicació d’una iniciativa que s’està portant a terme a la 
ciutat de Manresa i rodalies sobre els “xecs-servei” per l’atenció domiciliària...) 
 
Informació sobre el coneixement de diferents recursos del nostre interès: 
 

• Associació SURT (recurs per dones immigrants) 
• Centre Ocupacional Sínia (visita al centre) 
• Associació Treball Social Sense Fronteres 
• Centre de Disminuïts Físics del Bages 
• APAFEB (Associació de Pares amb Fills amb Espina Bífida) (visita al centre) 

 
Temes tractats: 
 

• Tema de la sexualitat en persones amb discapacitat física 
• Elaboració de la Guía Pràctica del Reconocimiento de Minusvalía. La nostra idea 

va ser crear un document útil que resumís i clarifiqués el Real Decreto 1971/1999 
de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de minusvalía. Hem sol.licitat suport per part del Col.legi per 
tal de fer la màxima difusió d’aquest document donada la seva utilitat. 

 
Un dels acords que el grup ha decidit pel proper any 2003, és el d’ampliar aquest grup a 
treballadors/es socials que treballin en l’àmbit de persones amb disminució, sigui quina sigui la 
seva tipologia i no només limitar-ho a les disiminucions físiques. 
 
 
 
 
 
GRUP DE TREBALL SOCIAL HOSPITALARI 
 
Mª José CAÑETE    Hospital del Mar 
Milagros CASTILLO (*)   Hospital St. Pau 
Teresa CODINACH   Centre Hospitalari de Manresa 
Inmaculada GUERRERO  H. Creu Roja d’Hospitalet 
Pilar GUTIERREZ   H.de Blanes y St. Jaume de Calella 
Montse JUANOLA   H. Sta. Caterina de Girona 
Isabel MARIN    H. Mutua de Terrassa 
Laura MENENEDEZ (*)   H. Municipal de Badalona 
Isabel MESTRES   H. Josep Trueta de Girona 
Anna NAVARRO   H. Gral. de la Vall d’Hebró 
Mª Luz RODRIGUEZ  H . Clínic i Maternitat 

(*)incorporadas en el Curso 2003,anteriormente acudían Mª Antonia TRAID 
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y Charo CUESTA(respectivamente) .El H.de la Esperanza ha acudido muy esporadicamente por 
lo que no ha participado en ningún proyecto. 

 
Durante poco más del 1er semestre del año, el Grupo estuvo ultimando el trabajo de recogida y 
proceso de datos aportados en el estudio de las “Guías Prácticas” de intervención con: A) 
emigrantes,  B) personas sin techo, C) ancianos maltratados,  D) claudicació familiar. 
Documentación que se dió por finalizada al retomar el curso 2003, en espera de recabar más 
datos de los Hospitales de nueva incorporación en el Grupo y al objeto de disponer de una 
Muestra más amplia. 
Se realizó una sesión práctica sobre Grafología, a cargo de la Sra. Ramona Balcells. 
Se realizaron varias sesiones sobre el “estrés profesional” con el estudio exhaustivo de sendos 
artículos sobre el particular, quedando pendiente de organizar un Curso de contenido más 
específico y para un más amplio colectivo de compañeras. Con un par de sesiones de 
“brinestormy” sobre el mismo tema, se dió por finalizado el Curso 2002. 
 
En el Curso 2003 hemos revisado ya los Protocolos que los distintos Hospitales representados 
tienen para:  A)  Maltractament a  Dones  y  
B) Infància en risc. 
Asímismo hemos analizado la estructura organizativa de los distintos Hospitales representados. 
Actualmente estamos estudiando la Documentación Social que se utiliza en cada uno de los 
Hospitales, cotejándola con las diferentes Leyes y Normas que deben regirlos. 
Además estamos iniciando las gestiones para conseguir una coordinación efectiva entre el 
Trabajo Social Hospitalario y el de las ABS. 
 Por todo ello sería muy importante la participación de más Hospitales. 
 
 
 
GRUP DE TREBALL SOCIAL D’EMPRESA 
 
El grup de TSE es reuneix el tercer dimecres de cada mes de 9,30h fins les 11,30h. 
 
 
Les activitats que el grup de TSE ha desenvolupat durant l’any 2002 han estat: 
 

 Informació i recopilació dels nous recursos, ja siguin de la xarxa pública, concertada o 
privada. 

 
 Treballar casos complexos aportats per cadascun/a dels professionals que composen el grup 

de TSE. 
 

 Presentació i discussió de temes teòrics relacionats amb el TSE. 
 

 Anàlisi de les tendències dins del TSE. 
 

 Desenvolupament de noves propostes d’intervenció arrel dels canvis en la política social 
d’empresa. 

 
 Propostes en l’àmbit de la prevenció des del TSE. 
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 Assistència al seminari  “La responsabilidad social en el campo de los RR.HH como 
estrategia empresarial”, organitzat per Foment del Treball i la Fundación ADECCO. 

 
 Informació i orientació a nous professionals que comencen a treballar en el camp del TSE, 

mitjançant les experiències personals dels diversos professionals que participen en el grup 
de TSE. 

 
 
 
 
Objectius prioritaris per a l’any 2003 
 
 

 Treballar els casos complexes aportats pels membres del grup, per tal de facilitar la toma de 
decisions. 

 
 Elaboració de les funcions del TSE. 

 
 Actualització dels nous recursos , ja siguin de la xarxa pública, concertada i privada. 

 
 Actualització de la normativa en matèria laboral i Prevenció de Riscos Laborals. 

 
 Realització de cursos de “Mediació i Resolució de Conflictes”. Exposició dels cursos a la 

resta del grup. 
 
Membres que composen el Grup de Treball Social d’Empresa 
 
 

 Amelia Baldajos 
núm. de col·legiada,  
 

 Isabel Bonel 
RECKITT BENCKISER, SA 
núm. de col·legiada, 1429 

 
 Mª Luz García de la Serrana 

SONY BCN. PLANT 
núm. de col·legiada,  

 
 Beatriz González 

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BARCELONA 
núm. de col·legiada, 799 

 
 Esperanza Pérez  

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
núm. de col·legiada  3401 
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 GRUP DE TREBALL D’INFÀNCIA I FAMÍLIA 
 
Al llarg de l’any 2002, les persones que formen el grup d’infància i família ens hem trobat els 
tercers dimarts de cada mes, de 9,30 a 11,30 h. El contingut de les reunions de treball ha estat: 
 
- Re-definir els objectius del grup. 
- Valorar l’assistència a les comissions de treball en els que participem com a grup d’infància 

del Col.legi (Ajuntament de Barcelona, Generalitat...) i compartir-ne els continguts. 
- Aprofundir en una sèrie de temes: llei del menor, llei de mediació familiar, nou model 

d’atenció a la infància... 
- Proposar estratègies que facilitin la incorporació de nous membres al grup, realitzar un 

treball conjunt amb els altres grups de treball del Col.legi i aconseguir sentir-nos més a prop 
de la Junta del Col.legi i més coordinats en tots els temes de l’àmbit d’infància i família. 

 
 
 
GTSIDE (Grup de Treball Social d'Intervenció en Desastres i Emergències) 

 
 
Integrants : 
 
M. Antònia Plaxats (Col. núm. 3435) – Psicoterapeuta, Assessora Personal, Formadora. 
Directora-Gerent del seu propi Gabinet: GAPS-Gabinet d’Assessorament Personal i Social de 
Barcelona. 
 
Artur Román (Col. núm. 4052) – Responsable Provincial de l’Equip Resposta Immediata Psico-
social de Creu Roja de Catalunya. Actua tant en intervenció « in situ » en Desastres i 
Emergències, com impartint formació al respecte. 
 
Cristina Millán (Col. núm. 2520) – TS Serveis d’Urgències Hospital Clínic. Protocol sobre “Com 
donar males notícies”. Co-Coordinadora en l’elaboració del Pla de Catàstrofes Externes del 
Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic. 
 
Mercè Morey  (Col. 4968)– TS de l’ETODA (Equip de Terapia d’Observació Directa Ambulatoria) 
amb malalts tuberculosos. Màster d’Especialista en Counselling, Secretària de l’Associació 
Professional d’Especialistes en Counselling. 
 
Maribel Romero – DTS. Treballa com Auxiliar d’Educació Especial en una escola. 
 
Anna Rosa (Col. 1802) – DTS. Ha fet pràctiques com Assistent Social a l’Associació Auxilia i al 
CAT Dalmases de Barcelona.  
Cinta Grau – Membre del PAP (Programa d’Atenció Psicosocial en Desastres i Emergències de 
l’Hospital Mare de Déu de la Salut. Tarragona. És membre de support (no membre actiu). 
 
 
Activitats : 
 
-Reunions  mensual dels membres del GTSIDE, a la seu del nostre Col·legi (en endavant 
COTS). TOTAL: 11 Reunions. 
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-Reunió de la coordinadora del GTSIDE amb la Coordinadora dels Grups de Treball del COTS,.  
 
-Lliurament al COTS, del Pla de Treball del GTSIDE. 
 
-Participació en dues reunions de coordinadores i coordinadors de grups de treball del COTS, 
convocada per la Coordinadora dels Grups de Treball. 
 
-Gestions entre Creu Roja i el COTS per la demanda de la Creu Roja de impartir un mòdul del 
Post Grau sobre Emergències i Desastres que organitza la Creu Roja Catalunya. 
 
Formació  del mòdul del Post Grau sobre Emergències i Desastres que organitza la Creu Roja 
Catalunya per part de dos formadors de GETSIDE (Cristina Milian i Artur Roman) 
 
-Una reunió de la coordinadora del GTSIDE amb Montse Grisó, Presidenta del COTS,  i  Sílvia 
Ruiz i Àngel Rubí com a membres de la Junta del COTS. 
 
-Lliurament a la Junta, d'una proposta de formació d'ICAS-Madrid 
 
-Elaboració d'un DOCUMENT MARC DEL GTSIDE: especificant el Rol i les Funcions del/de la 
Treballador/a Social en l'àmbit d'Emergències i Desastres, que es troba en la seva fase final. 
Entenem que aquest document será una bona eina per a la difussió dels TS en aquest àmbit.  
 
-Reunions periòdiques de la coordinadora del GTSIDE amb Àngel Rubí, com a persona referent 
de la Junta del COTS per al GTSIDE.  
 
-Gestions amb ICAS-Madrid relacionades amb la Formació en l'àmbit que ens ocupa, que  -entre 
d'altres resultats- s'han plasmat en: 

-Reunió a Madrid de la Montse Grisó (Presidenta del COTS) amb María Cervera 
(Directora Clínica de l'empresa ICAS-Madrid. 
 
-Proposta d'ICAS de que el Curs I (Introductori), sigui comú per a  diverses 
professions intervinents en l'atenció en emergències i 
desastres:Treballadores/Treballadors Socials,  Psicòlegs, etc.   

 
-Proposta d'intentar conjuntar-nos el COTS amb el COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya) amb objectiu de disenyar i organitzar formació en l'àmbit de la intervenció en 
emergències i desastres. 
 
-Gestions amb el COPC, que han resultat en: 

-Una primera reunió de la coordinadora del GTSIDE amb el Grup de Treball per 
a la Intervenció en Emergènies i Desastres del COPC. 
 
-Acords per a una primera reunió, prevista pel dia 03 de Feber de 2003, a la seu 
del COPC entre el tercer vicedegà del COPC i l'Àngel Rubí de la Junta del 
COTS, i la Maria Antònia Plaxats coordinadora del GTSIDE. Objectius: Iniciar 
converses per a la possible cooperació abans indicada. 
 

-Contactes on-line amb l'Àngel Arricivita, Treballador Social de Saragossa, expert en la 
intervenció en l'àmbit de desastres i emergències, autor de divesos artícles al respecte.  
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-Diversos intents de contactar amb Treballadores/Treballadors Socials d'arreu d'Espanya i 
d'altres països, que disposin de coneixements i experiència en l'àmbit que ens ocupa. Aquests 
intents han estat  relacionats p.e. amb: 

 
-Diverses cerques a Internet  
 
-Diversos intents de contactar amb la FITS -Federació Internacional de 
Treballadors Socials- mitjançant la seva web. Finalment, ara la coordinadora del 
GTSIDE ha enviat una carta a Emília Alonso, que sembla ser membre de la 
FITS. Esperem  
-Un parell d'intents relacionats amb "el Consejo" de Madrid. També fallits. 
Continuarem amb l'intent. 
 

-Estem en contacte amb una Treballadora Social d'AP de Vilanova i la Geltrú que ens ha 
demanat si coneixemTreballadors/es Socials que hagin fet itervenció en desastres i 
emergències. De moment, li hem suggerit parlar amb dos membres del GTSIDE: Artur Román i 
Cinta Grau.  
Acordem que continuarem en contacte per mail i tl. 
 
Objectius: 
 
-Finalitzar el Document Marc. 
-Continuar els contactes amb el COPC 
-Continuar els intents de contactar amb altres Treballadors Socials d'arreu amb coneixements i 
experiència en la intervenció en desastres i emergències. 
 
Conclusions: 
 
Aquells membres del GTSIDE que acudim a la majoria de les reunions, mantenim el nostre 
compromís de treballar des de i conjuntament amb COTS, per tal d'assolir els objectius 
contemplats en el Pla de Treball, amb l'expectativa de que el COTS  acompanyi de forma 
operativa el procés, donant a conèixer el GTSIDE de la forma més àmplia possible, tirant 
endavant les propostes de formació que destaquin per la seva rigorositat, etc. 
 
 
 
GRUP DE TREBALL DE MEDIACIÓ 
 
Es reuneixen el 3r dilluns de cada mes. 
 
10 membres integren el grup. 
 
El mes de juny de 2002 es va constituir l’Associació Per a la Promoció de Serveis a la Mediació, 
formada pel Col.legi Oficial de D.T.S. i AA.SS. de Catalunya – El Col.legi d’Educadors i 
Educadores Socials (CEESC) i el Col.legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC). 
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GRUP D’OPINIÓ 
 
El grup d’opiniò es constitueix ara fa aproximadament dos anys. 
Durant el curs 2002-2003 ha seguit amb la dinàmica que va definir en la seva constitució: 
-debatre temes d’ interés i actualitat que fan incidència sobre el desenvolupament global 
de la persona i la societat, sempre amb l’ anàlisi crític des de la nostra professió. 
 
S’ ha realitzat una sessió mensual : 
El grup es reuneix amb regularitat els segons dilluns de cada mes amb horari de  
19h a 20h 30’ 
 
Alguns dels temes treballats l’any 2002 ja van ser recollits a la memoria 2001- 2002: 
 
-Violència domèstica  ó problemas de génere (agresivitat en general) 
-Desobediència civil  a la  atenció a inmigrants  
-Video –Forum sobre la serie de TV”Raquel busca su sitio”  
-L’Estat de Benestar (debat sobre un article d’ en Vicens Navarro i una ponència del mateix 
autor . 
-Denúncia , participació i Treball Social. 
Lectura recomendada :  
“El caso social individual.El diagnóstico social. Autora Mary Richmond, pròleg Mario Gaviria. 
-Anàlisi de la proposta de guera conta l’ IRAK, per part d’EEUU. 
S’ el.labora un manifest de rebuig , es demana l’ adhesió del CODTSAASSC.  
( A partir d’ aquesta sessió s’ el.labora la proposta d’ obrir un forum de participació virtual  dins la 
pàgina web del col.legi).    
-ONG’s:- La seva funció i la situació actual- 
 a partir de l’ anàlisi de la ONG :”Associació espanyola contra el cancer” 
 
 
Durant aquest curs es preveu anar fent  la mateixa dinàmica , amb una avaluació en el mes de 
juny. 
 
 
 
 
GRUP DE PÈRITS EN DICTAMEN PERICIAL SOCIAL 
 
Núm. de reunions del grup: 6 
 
Arran del curs de Peritatge Social els dies 4,5 i 6 d’abril 02, quatre col.legiades: 
Carmen Elvira -col.legiada núm. 4112 –Adopcions 
Esther Fornaguera –col.legiada núm. 5243 –Inserció laboral 
Montserrat Iranzo –col.legiada núm. 2884 –Banca 
Encarnació Martínez –col.legiada núm. 4365 –Autònoma 
vam mostrar les nostres inquietuts en vers aquesta nova perspectiva laboral i vam decidir crear 
un grup obert sobre aquesta temàtica. 
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Activitats realitzades 2002:  
 
- Difusió del grup amb anunci a la web del Col.legi amb les dades de la referent. 
- Atenció de les sol.licituts d’informació d’altres col.legiades. 
- Intercanvi d’impressions, suport, idees…    
- Anàlisi de casos pràctics. 
- Recopilació de bibliografia i informació, sobre i relacionada amb els peritatges: tant 

casuístiques, com camps d’actuació, com experiències, com propostes, etc. 
- Definició i el.laboració desl objectius del grup. 
- Assistència per part de dues integrants del grup a la “Jornada de Reflexió entorn en els 

Peritatges en els procediments de Família”, organitzat pel Col.legi d’Advocats de Barcelona. 
- Taller de “Dictamen Pericial Social”, impartit per Ana Hernández Escobar. 
 
 
 
 
Activitats/projectes 2003: 
 
- Contactes i intecanvi d’informació amb altres Col.legis de         Treball Social d’Espanya. 
- Seguir recopilant informació i bibliografia. 
- Intercanvi d’impressions i experiències amb altres professionals del món del Peritatge tant en 

l’àmbit local, com nacional i internacional. 
- Seguir devatint i analitzant casos pràctics. 
- Acceptació de propostes i projectes que puguin enriquir i fer avançar el grup.  
 
 
 
 
CONSELL ASSESSOR D’ÈTICA 
 
Components: 
 
Josefina Basset 
Petra Bonilla 
Montserrat Gabriel 
Anna Morató 
Glòria Rubiol 
Olga Ruesga 
Palmira Tejero 
 
Reunions: 
 
17 de gener, 20 de febrer, 21 de març, 17 d’abril,  15 de maig , 19 de juny, 18 de setembre, 16 
d’octubre. 
 
Activitat desenvolupada  
 
Nombre de casos presentats:.......................................................12 tots ells tractats en sessions 
ordinàries 
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Participació a la revisió dels articles dels estatuts del col.legi Oficial  de  Diplomats  en Treball 
Social i Assistents Socials, que fan referència al Consell d’Ètica.  
 
El col.legi és consultat com a membre de la FITS en qüestions d’assumptes ètics d’acord amb 
una revisió que s’està duent a terme en el document “La ética en el Trabajo Social. Principios y 
criterios”. S’entrega un informe de  propostes a la Sra. Grisó, presidenta del nostre Col.legi per 
tal de que la pugui fer arribar al Consejo Nacional. 
 
Participació com a ponent per part de la Sra. Ruesga,  en las 5º encuentros de trabajadores 
sociales celebrats el 7 de març a Santander. El nom de la ponència va ser “Etica, códigos y 
comités como instrumentos de la profesión”. 
 
Assessorament a docents en temes referits a: 
 

- El temari docent, 
- Qüestions que es susciten dins del desenvolupament del programa docent. 

Assessorament envers el procés d’organitzar un comitè d’ètica en una institució (Cáritas). 
 
 
 
 
 
 
 
GRUP DE TREBALL DE SALUT MENTAL 
 
 
El grupo de salud mental está compuesto por trabajadores sociales que desarrollan su actividad 
profesional en: Centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), Centros de salud mental 
adultos (CSMA) y hospitales (generales, psiquiátricos y de día). 
 
El grupo se reunió durante el año 2002 cada tercer martes de mes, de 10 a 11.30h excepto en 
agosto. 
 
A lo largo del año se trabajó como tema monográfico el “Diagnostico social en salud mental”. 
Para poder abordar el tema se crearon tres subgrupos, para trabajar la documentación 
seleccionada y hacer una primera elaboración del tema. 
Las reuniones constaron de dos apartados, uno en el que cada subgrupo se reunía y trabajaba el 
material teórico, y luego una segunda parte en que se reunía todo el grupo con el fin de 
intercambiar informaciones, y tratar los temas de interés general, así como poner en común lo 
elaborado en el subgrupo. 
 
El número de profesionales que asiste a cada sesión es variable, por lo que es difícil determinar 
la medida, que posiblemente esté alrededor de las 15 personas. 
 
Para el próximo año se mantendrá la dinámica de trabajo, y se prevé que a mediados de año 
podrá estar acabado el tema del diagnóstico y poder hacer la publicación del mismo. 
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GRUP DE TREBALL SOCIAL EN SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA 
 
Aquest grup és integrat per treballadores socials que exerceixen la professió dins d’un marc 
sanitari específic: la Salut Sexual i Reproductiva. 
 
Es reuneix cada segon dimecres de mes a les 11 hrs. a la seu central del Col·legi Professional 
de Treballadors Socials i d’Assistents Socials de Catalunya. 
 
Activitats: 
 
A continuació detallarem les diferents reunions que s’han efectuat dins del grup de treball: 
 

- Reunió dia 18 de juliol de 2001 
- Reunió dia 14 de novembre de 2001 
- Reunió dia 9 de gener de 2002 
- Reunió dia 13 de febrer de 2002 
- Reunió dia 13 de març de 2002 
- Reunió dia 10 d’abril de 2002 
- Reunió  dia 8 de maig de 2002 
- Reunió dia 10 de juliol de 2002 
- Reunió dia 16 d’octubre de 2002 
- Reunió dia 13 de novembre de 2002 
- Reunió dia 11 de desembre de 2002 

 
 
Totes aquestes reunions van ser enregistrades en diferents actes les quals estan al col·legi, 
juntament amb el projecte elaborat pel propi grup explicant el perquè s’ha constituït el grup i 
quins són els seus objectius i activitats (la junta directiva té una còpia).  
 
Durant aquest any, el grup ha establert criteris comuns de treball en el nostre camp d’acció i ha 
analitzat les nostres funcions, ja que pensem que cada cop més es té menys en compte la figura 
del treballador social en els equips sanitaris públics i privats. 
 
A més, el grup ha confeccionat 2 articles per tal de fer ressò la nostra tasca: un es va publicar al 
desembre en el núm. 23 de “NOTI-RÀPID” i l’altre sortirà a principis del 2003. 
 
El grup de treball va participar en dos trobades, organitzades per la Coordinadora dels Grups de 
Treball i Comissions del col·legi. La primera trobada va ser el dia 3 de juliol i l’altre el 16 de 
setembre. 
 
La primera trobada va servir per potenciar una coordinació entre els diferents grups de treball 
existents, de poder donar-se a conèixer entre ells mateixos, de crear un espai de trobada i 
d’intercanvi d’experiències. El nostre grup hi va tenir representació amb un parell de membres 
del grup. El motiu de la segona reunió va ser per coordinar i pensar els actes del 20 aniversari 
del Col·legi. 
 
Tot i que el grup es troba en una fase molt inicial, s’està perfilant la línia de treball: crear debat 
sobre la necessitat del perfil del/la treballador/a social dins l’equip dels centres de Salut Sexual i 
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Reproductiva, així com donar més importància a aquells/es professionals que es troben a equips 
de salut de les clíniques de cirurgia ambulatòria. A més creiem que hem d’estendre la nostra 
experiència a la resta de treballadors/es socials perquè volem donar a conèixer la nostra tasca. 
Un cop haguem debatut les nostres funcions, realitzarem un document que intentarem utilitzar 
per presentar-lo al Parlament, i així intentar que la nostra figura no desaparegui amb el temps, 
sinó que es pugui crear de forma  fixa.       
Les trobades també han servit per intercanviar informació sobre la nostra tasca: recursos, cursos 
de formació, jornades,  articles, bibliografia... que ens han servit per millorar la nostra tasca 
diària. 
 
Components del grup: 
 
Carme Vilana  Nº col·legiada: 1218 
 
Centre de Planificació Familiar de Lleida. 
Telf. 973.23.06.25 
 
Chelo García  Nº col·legiada: 5254 
 
Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. 
Ciutat Vella     Sant Martí 
Telf. 93.443.18.64    Telf. 93.308.06.69 
 
Marta Pérez  Nº col·legiada: 3540 
 
Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat. 
Telf. 93.415.75.39 
 
Montserrat Margarit  Nº col·legiada: 2395 
 
Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. 
CAP II Bages 
Telf. 93.874.23.12 etx.231 
 
Sandra Bou   Nº col·legiada: 5499 
 
Clínica E.M.E.C.E.    Fundació Morín 
Telf. 93.203.30.38    Telf. 93.243.08.90 
 
Sonsoles Jiménez  Nº col·legiada: 1151 
 
Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. 
CAP Sant Pere. Reus. 
Telf. 977.31.20.88 
 
Yolanda Trejo (baixa pel 2003) 
 
Clínica d’Ara. Tutor Mèdica. 
Telf. 419.26.26 
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GRUP DE TREBALL EN EL SISTEMA EDUCATIU 
 
Integrants: 
 
El grup està format per 50 diplomats/des en treball social (DTS) que desenvolupen la seva tasca 
professional en l’àmbit del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, des dels 
equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), el programa d’educació 
compensatòria (PEC) i els centres d’educació especial (CEE). 
 
L’assistència mitjana a les reunions és d’una vintena de persones al llarg de l’any. 
 
Periodicitat de les reunions: 
 
El grup de treball es reuneix a la seu central del Col.legi a Barcelona, el segon dimarts de cada 
mes. 
 
Nombre de reunions: 
 
Durant l’any 2002 s’han realitzat nou reunions. Calendari: 15/01/02; 12/02/02; 12/03/02; 9/04/02; 
14/05/02; 11/06702; 8/10/02; 12/11/02 i 10/12/02 
 
Temes tractats: 
 

- Organització i funcionament del grup de treball i de les reunions. 
- Traspàs d’informació sobre aspectes normatius, i procediments de treball intern, 

existència i creació de nous recursos i serveis d’interès, jornades de formació i aspectes 
laborals. 

- Intercanvi d’experiències sobre la pràctica professional davant de determinats aspectes 
d’instruccions i disposicions legals del Departament d’Ensenyament: criteris de 
priorització i de treball, models d’informes, circuits i passos a seguir davant de 
determinades demandes, relació interprofessional amb l’equip de treball. Espai de 
reflexió del treball qüotidià. 

- Elaboració d’una proposta de formació presentada al Departament d’Ensenyament i 
recull d’informació del treball desenvolupat fet fins ara en aquestes reunions periòdiques 
a la seu del Col.legi durant els últims anys. 

 
Valoració: 
 
L’espai d’un matí mensual és valorat com a positiu i necessari per tot el col.lectiu de treballadors 
socials del sistema educatiu català. És un espai d’intercanvi de molts aspectes de la pràctica 
professional que moltes vegades no podem compartir amb altres companyes i companys de 
disciplina, donat que la configuració dels serveis només compta, amb un treballador/a social. A 
més el fet de treballar en equips d’arreu de Catalunya amb uns àmbits d’actuació sobre població 
escolar molt amples i estesos, ens fa difícil que es pugui produir aquesta comunicació de forma 
continuada i àgil. 
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Previsió d’activitats per a l’any 2003. 
 
Degut a què les trobades del grup de treball es realitzen en horari laboral, el Departament 
d’Ensenyament vol fer un replantajament de les nostres trobades i valorar la informació aportada 
per nosaltres. Ha suspès provisionalment el permís per continuar fent-hi les reunions a la Seu. 
Malgrat això, hem presentat una proposta al Departament per continuar les reunions variant, si 
cal, el caire i el lloc de trobada. 
Per aquest motiu, no estem en condicions, fins que el Departament es pronunciï, de programar 
les activitats d’enguany, si seran a la Seu o al Departament mateix. 
 
 
 
 
REVISTA DE TREBALL SOCIAL 
 
S’han publicat els quatre números corresponents als quatre trimestres de l’any i s’ha recuperat 
l’endarreriment, és a dir, els números que surten puntualment. 
 
Aspectes rellevants: 
 

1. S’ha posat en marxa la web de la RTS, connectada a la del Col.legi. Es manté 
actualitzada. 

2. S’ha iniciat un nou disseny. 
3. Han augmentat les subscripcions (invertint la tendència anterior d’anys a la baixa). 
4. Han augmentat les col.laboracions procedents de professors de treball social 

d’universitats prestigioses de l’estranger. 
5. S’han presentat nous models, tècniques i experiències de treball social. 
6. S’ha acabat l’any sense dèficit. 

 
Atès que finalitzava el període de mandat de l’equip de redacció,  es va convocar, en el mes de 
setembre del 2002, concurs per  elegir un nou equip de redacció. S’hi van presentar dues 
candidatures, una encapçalada per M. Teresa Massons, i l’altre encapçalada per l’Anna Jiménez, 
essent escollida aquesta última. 
  
 
EQUIP 65 – ASSOCIACIÓ D’AJUDA A ASSISTENTS SOCIALS JUBILATS 
 
L’Equip 65 cuenta en la actualidad con 80 asociadas. 
La Junta se reune mensualmente en la sede del Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya, y está formada por: 
 
- Llúcia Prats 
- M. Teresa Planas 
- Roser Ponsati 
- Rosa Segú 
- Catalina Otálora 
- M. Dolors Busquets 
- Matilde Viloca 
- Montserrat Colomer 
- Rosa Falo 
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- Francesca Masachs 
 
Las actividades llevadas a cabo durante el 2002 han sido de carácter cívico-social, unas, y 
lúdico-culturales otras. 
 
Entre las primeras están: 
 
- La atención a compañeras enfermas o inválidas, a quienes se visita con periodicidad 

mensual; actualmente son 14 las personas visitadas. 
 
- Información continuada de la posibilidad de mejora de la calidad de vida de los mayores y 

contacto con las entidades que tienen este fin. 
 
- Asistencia de la presidenta Llúcia Prats, como miembro activo, en las reuniones mensuales 

de trabajo sobre las personas ancianas en el Consell Assessor de la Gent Gran. 
 
- Participación de varios miembros de l’Equip 65 en el “Congrés de la Gent Gran”, que 

presidido  por el Sr. Ainaud de Lasarte, y con 1500 participantes, tuvo lugar los días 23 y 24 
de mayo en el Palau de Congressos de Catalunya. 

 
- Presencia de nuestra presidenta en la FIRAGRAN de Barcelona en la cual, por tercera vez, 

formó parte del jurado que otorga los premios de ámbito social. 
 
Las actividades lúdico-culturales han sido: 
 
Enero – Charla sobre  “La Globalización” a cargo del conocido comentarista Ignasi Riera. 
 
Febrero – Conferencia sobre “Verdaguer, poeta del poble”, por el profesor Ramón Cotrina. 
 
Marzo – Visita comentada a la exposición retrospectiva del pintor Joan Pons, organizada por la 
Caixa en el Palau Macaya. 
Abril – Conferencia sobre “Inmigración y mecanismos de integración”, a cargo de la escritora 
Agnés Agboton. 
 
Excursión a Montblanc y visita guiada por el Montblanc medieval. 
 
Mayo – Excursión a Vilanova y la Geltrú y a El Vendrell, con visita a la masía Cabanyes, al 
Museo del Ferrocarril y a la Casa- Museo del gran músico Pau Casals. 
 
Junio – Visita comentada a la exposición pictórica “De Renoir a Picasso” en las nuevas 
instalaciones de la Caixa Fòrum de Montjuïc. 
 
Presentación del libro “Emma de Barcelona”, primera abadesa de St. Joan de Ter, por su autora 
Joana Ripollés. Y fiesta de Fin de Curso. 
 
Octubre – Con motivo de la celebración de “L’any Gaudí” , visita guiada a la famosa cripta de la 
Colonia Güell, en la villa de Santa Maria de Cervelló, compendio de arquitectura modernista. 
 
Noviembre – Conferencia seguido de coloquio sobre “Testamentos vitalicios y tutelas”, por el 
abogado Josep M. Guasch. 
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27 de noviembre -  Celebración del 10 aniversario de l’Equip 65, con un paseo por todo el litoral 
de la ciudad de Barcelona, seguido de un ágape de hermandad de todo el equipo. 
 
Diciembre – Asistencia a la Eucaristía en memoria de todas las AA.SS. fallecidas. 
 
Y finalmente el 16 de diciembre, Asamblea General Ordinaria de la Asociación y encuentro 
amistoso de todas las asociadas en la fiesta Pre-Nadal 2002. 
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DELEGACIONS 
 
 
GIRONA 
 

1- MEMBRES I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

- Coordinadora : Úrsula Carvacho i Monasterio 
- Secretària : Neus Seseña Calvillo 
- Tresorera : Farners Saneiro Buedo 

 
                 El nombre de col.legiats/des a la Delegació de Girona s´ha vist augmentat amb unes 
20 noves col.legiacions durant l´any 2002. 
 
Per tal d´assolir els objectius marcats per l´any 2002 ens hem organitzat de la següent manera :  

- Reunions de Junta 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 
- Reunions periòdiques amb els col.legiats que participen a diferents activitats 
- Permanències setmanals per atendre les demandes dels col.legiats 

 
 
 

2- COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 
 
 
2.1-FORMACIÓ 
 
La comissió de formació té com a objectiu la formació permanent dels col.legiats. 
Activitats formatives realitzades : 
 
Curs: Curs d´Habilitació com a pèrit en dictamen pericial social 
Dates: novembre i desembre del 2002 
Durada del curs: 32 hores 
Nº d´assistents: 32 
 
 
Durant l´any 2002 es van programar els següents cursos que no es van poder portar a terme per 
manca de participació. 
- Taller da casos pràctics 
- Taller d´Internet 
 
 
 
 
Altres activitats formatives : 
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Curs : Curs de Mediació Familiar de 50 hores 
Dates: octubre , novembre  del 2002 
Durada del curs: 50 hores 
Nº d´assistents: 18 
Organitzat per : L´Associació per a la Promoció de Serveis a la Mediació 
 
 
 
 
2.2 – OCI I TEMPS LLIURE 
 
 
Dintre el « Cicle Soparts Tertúlia » amb un convidat especial, s´ha organitzat un sopar : 
 

- El mes de març amb l´escriptor Jordi Coca ( premi Sant Jordi ) 
 
Dins de la commemoració del vinté aniversari del col.legi i aprofitant les festes de Nadal vem fer 
una trobada amb catering oberta a tots els col.legiats, que va tenir molt bona acollida i que 
pensem repetir en els propers anys. 
 
 
 
2.3 – RELACIONS EXTERNES I INSTITUCIONALS 
 
Aquest any s´han desenvolupat  intercanvis amb les següents institucions : 
 

- Universitat de Girona : S´han realitzat diverses reunions participant com a membres 
actius dins el Consell Social de la Universitat de Girona. Un dels objectius que pensem 
es podran concretar aquest any serà un conveni d´accés dels nostres col.legiats a la 
biblioteca de la universitat de Girona 

 
- Jornades Intercol.legials : Des del mes de maig ens vem començar a reunir al Col.legi 

de Metges de Girona, conjuntament amb representants dels Col.legis dé Psicòlegs, 
d´Advocats i d´Infermeria, per organitzar les primeres jornades interdisciplinàries 
col.legials, que tindran lloc el proper mes de març sota el tema “El maltractament de la 
gent gran : un problema invisible”. 
L´organització d´aquestes jornades ha suposat un esforç important de temps per part 
dels membres de la Junta que ha dificultat la realització d´altres activitats. Pensem però 
que ha valgut la pena dedicar-hi el màxim del nostre temps, ja que es tracta d´un 
projecte nou que ha permés la trobada i treball conjunt de diferents col.legis 
professionals de Girona, i que obre les portes a futures col.laboracions. 
Els professionals que han participat en aquesta activitat són: 
. Úrsula Carvacho i Monasterio (Coordinadora de la Delegació de Girona)  
. Neus Seseña Calvillo (Secretària de la Junta) / Núm. col. 3743 
. Montserrat Juanola Giralt (Núm. de col.legiada 1674) 
 
A les diferents taules que hi hauran a les jornades, hi participaran les següents 
col.legiades: 
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- Ana Mª Extremeras Venzal / Ponent taula 1 / Núm. col. 2019 
- MªAntonia Traïd Garcia / Ponent taula 2 / Col.legiada de Barcelona 
- Inma Martinez Verdoy / Ponent taula 3 / Núm. col. 3805 
- Montserrat Trilla Bordera / Ponent taula 4 / Núm.col. 2325 
- Úrsula Carvacho Monasterio / Moderadora i Ponent de la taula 5 / Núm. col. 244 
 

 
 

3 – SERVEIS ALS COL.LEGIATS 
 
Durant aquest any hem estat uns mesos sense suport administratiu , fet que ha dificultat el 
desenvolupament normal de les activitats de la delegació i de l´horari d´atenció als col.legiats. A 
partir del mes d´octubre es va incorporar una nova administrativa (Sra.Roser Vall) i actualment el 
nostre horari d´atenció al públic és el següent : 
 
 

- Dilluns de les 17:00 a les 20:00 hores 
- Dimarts de les 11 :00 a les 13 :00 hores i de les 17 :00 a les 20 :00 hores 
- Dimecres de les 17 :00 a les 20 :00 hores 
- Dijous de les 17 :00 a les 20 :30 hores 

 
 
Servei de Biblioteca 
El servei és atés voluntariament per la col.legiada  Maite Boldu Alfonso (núm. col. 3058). 
La manca de biblioteques especialitzades tant a Girona ciutat com a comarques, seguéix fent 
necessari el nostre servei de biblioteca, permeten als col.legiats l´accés a documentació i 
bibliografía específica. Aquest any hem continuat amb l´esforç per cumplimentar la biblioteca 
amb nous títols. També hem recollit la demanda de diferents col.legiats de dotar a la biblioteca 
de material audio-visuals (videos,...) relacionats amb la nostra professió, i que poden potenciar la 
realització d´altres activitats (cine forums...) 
 
 
Internet 
Encara que avui en dia s´està generalitzant l´ús d´internet i molta gent disposa del seu ordinador 
amb connexió a internet, alguns col.legiats utilitzen encara aquest servei, tant per la recerca de 
feina com per la recerca d´informació general i específica. Qualsevol col.legiat pot gaudir del 
servei dins l´horari d´atenció al públic de la delegació. 
 
 
4 – ALTRES ACTIVITATS 
 
Aquest any hem acabat d´acondicionar el local de la delegació, amb la instalació de l´àire 
acondicionat, que facilitarà l´utilització de l´espai durant els mesos d´estiu, fent més agradable 
l´estada dels col.legiats. 
 
Hem invertit també en mobiliari de secretaria, substituint la taula de recepció que estava en molt 
males condicions. Pensem que era una despesa necessària donat que és el primer punt de 
contacte que el col.legiat o futur col.legiat té amb la nostra entitat. 
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Finalment hem actualitzat els recursos informàtics amb la compra d´un nou ordinador, que ens 
facilitarà a tots les tasques administratives i de correo electrònic. 
 
 
5 – VALORACIÓ DEL PERÍODE 
 
Ha estat un any en el que hem tornat a trobar a faltar la resposta dels col.legiats a les activitats 
proposades, especialment de càire formatiu, però amb una gran sorpresa que va suposar la 
bona acollida del Curs d´Habilitació com a Pèrit en Dictamen Pericial Social, respecte el qual ja 
tenim llista d´espera per l´any 2003. 
 
Els mesos que hem estat sense administratiu ha dificultat el poder desenvolupar més trovades i 
la potenciació del treball amb comissions que aquest any no s´ha pogut portar a terme. 
 
L´organització de les primeres jornades interdisciplinàries inercol.legials ens ha portat moltes 
hores de feina, que encara continuaran fins el mes de març de l´any 2003. Pensem que el temps 
que hi hem dedicat tots quedarà compensat amb la bona acollida que ja estant tenint les 
inscripcions, i per que serà la porta de sortida de nous projectes intercol.legials que permetran 
reforçar el paper representatiu que té el nostre col.lectiu dins la societat gironina. També és una 
bona manera d´obrir les nostres portes i fer conèixer la  professió per part de la resta de 
col.lectius professionals. 
 
Finalment, l´acondicionament del local, mobiliari, i suport informàtic, ens donarà noves éines per 
potenciar la participació dins de la delegació de tots els col.legiats i col.legiades de Girona. 
 
 
 
 
DELEGACIÓ DE LLEIDA 
 
 
Des de març de 2001 la Junta queda constituïda amb els següents membres:  

 Coordinadora: Josefina Minguell Cervelló 
 Secretària: Annabel Conde Barjola 
 Tresorera: Raquel Iñiguez Ramon 

 
La present Junta de la delegació de Lleida té l'objectiu de donar continuïtat a les activitats 
iniciades per l’anterior Junta, dur a terme nous objectius planificats per la delegació i intentar 
donar resposta a les activitats proposades per la Junta de Govern. 
A continuació exposem 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, Col·legi Advocats, i Col·legi Educadors 
Socials de Catalunya. 

 
L’any 2002 el nombre de col·legiats a la nostra delegació s’ha situat en 485. 
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S’han produït 39 altes i 15 baixes o canvis de delegació,  passant de 461 a 485 col·legiats a la 
delegació de Lleida. 
 
1.- 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 26 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. 
La memòria tècnica i financera del desenvolupament del conveni de l’any 2002 es presenta a 
l’Ajuntament a principis del 2003. 
L’aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2002 ha estat de 38.113,10 
€. El 2002 s’augmenta a nou el nombre de beques i un 2% l’assignació, quedant la beca per 
informadora aquest 2002 en 343,2 €/mes (57.104 pts/mes). Pel 2003 es preveu una pujada del 2 
% quedant la beca en 350 € mensuals per informadora. 
      
• 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 2002 continua vigent el 
conveni amb l’entitat. S’han mantingut reunions de seguiment amb els directius del Banc. 
 
 
2. RTS 
 
 
Continua LAURA SARRI com a representant de Lleida a la  RTS.  
Aquest any s’ha realitzat el canvi de disseny de la revista que ja heu pogut veure en l’anterior 
número que ja teniu a les vostres mans.  
S’ha posat en marxa la web de la revista www.rtscat.com on es poden consultar els articles de 
cada número, també es pot participar en el fòrum de la RTS que va canviant de  tema més o 
menys cada mes.  
Una altra cosa que s’ha dut a terme aquest any 2002, és que la revista ja surt a la data prevista, 
és a dir, ja no hi  ha endarreriment en els números, per tant, aquest any han sortit els quatre que 
tocaven. 

 
3. LA NOTICIA      
 
La Delegació de Lleida no té cap persona que la representi en l’equip de redacció de la Notícia 
del Col·legi. Però aquest any s’ha informat de les VIII Jornades de Serveis Socials en el Medi 
Rural que es van celebrar els dies 6, 7 i 8 de juny a Cazalla de la Sierra. Dins de l’apartat de 
comunicacions lliures, des de Catalunya se’n van presentar dues: 
- Escola de mares, presentada pels serveis socials d’atenció primària del Consell Comarcal 

del Gironès. 
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- Reflexions sobre el treball transversal i en xarxa en el camp de la infància en les comarques 
del Pirineu de Lleida. Elaborada pels serveis socials d’atenció primària del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Solsonès, el Pallars Jussà, el Pallars sobirà i 
el Conselh Generau dera Valh d’Aran. 

 
4. GRUPS DE TREBALL 
 
- GRUP D'ÀREES BÀSIQUES DE SALUT 
 
- GRUP SOCIOSANITARI 
En el transcurs de l'any 2002, s'han realitzat les següents activitats:  
- Revisió bibliogràfica àrea sociosanitaria.  
- Sessions clíniques sobre intervenció en casos.  
- Revisió dels diagnòstics socials en aquest camp.  
Per problemes de temps i disponibilitat dels membres, aquest any 2002 no ha estat possible la 
confecció de material teòric o documents específics com en d'altres anys. La previsió pel 2003 és 
iniciar algun estudi conjunt per presentar-lo en alguna jornada o congrés. Temes de dol, 
claudicació familiar, recursos de suport.... 
 
- GRUP DE FORMACIÓ 
Grup format per tres col·legiades: 
SOFIA ALCARAZ 
ANABEL PORTILLO 
RUTH SOLÉ 
 
En acabar l’any hi han hagut baixes i altes en el grup i queda constituït amb les següents 
persones: 
PALMIRA LENDINES 
SÍLVIA FARRENY 
RUTH SOLÉ 
EVA AGUILAR 
ANNABEL CONDE 
JOSEFINA MINGUELL 
RAQUEL IÑIGUEZ 
 
RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES DURANT L'ANY 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 pts, 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 s.l  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-juny:  
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Taller d’automassatge i reflexologia podal. De 12 hores de durada. A realitzar els mesos de 
maig i juny per tal d’adquirir coneixements bàsics sobre el massatge, automassatge i medicines 
alternatives. Cancel·lat per manca d’inscripcions. 
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 hagin canvis significatius en  aquest camp. 
El 5 de juny es fa una xerrada sobre “La Llei del Menor” a càrrec de la Il·lma. Elena Ventosa, 
Fiscal de l’Audiència Provincial de Lleida 
Curs Com fer projectes? Aprendre des del joc de rol.  Curs previst pel mes de juny suspès 
per manca d’inscripcions. 
En el transcurs de les diverses reunions del grup de formació s’han plantejat i estudiat la viabilitat 
de la realització de diferents cursos:  
*Curs d’Animació socio-cultural 
*Curs d’Inseridor Laboral 
*Curs de recursos per Disminuïts des de l’atenció precoç fins a l’edat adulta 
*Curs d’atenció a la Infància 
*Elaboració de Projectes 
*Curs de Mediació familiar que s’ha realitzat des de l’Associació per a la mediació a BCN. 
*Curs de Peritatge Social. 
D’aquests cursos s’han preparat per l’any 2003 el Curs de Peritatges Socials(inici el 6/3/2003) i el 
de Mediació familiar(inici el 25/1/2003). 
Relacionat al curs d’elaboració de projectes s’ha cregut convenient per una banda passar uns 
qüestionaris a persones que havien realitzat un postgrau de Gestió de Serveis Socials l’any 1992 
i per altra a una mostra de col·legiats, per extraure les necessitats formatives actuals. L’avaluació 
de les enquestes es realitzarà el primer trimestre de 2003 i a partir dels resultats extrets es 
planificarà l’oferta formativa. 
 
- GRUP GENT GRAN. 
 
A partir del grup de gent gran del CODTS, dissolt a finals de 2001, va sorgir una iniciativa per 
elaborar un monogràfic que tractes sobre les funcions dels treballadors socials en centres 
geriàtrics. 
Des d’aquest grup esmentat anteriorment ja s’havia inscrit en el Registre de la Propietat 
Intel·lectual del Departament de Cultura de la Generalitat un document que especificava les 
diferents funcions del treballador social en aquest àmbit. 
La inquietud d’alguns dels seus membres va propiciar al gener del 2002 la creació d’un altre grup 
(grup de monogràfic de gent gran) que davant la manca de documentació existent sobre aquest 
tema va decidir aprofundir a través d’un monogràfic. 
Durant aquest any ens hem reunit periòdicament recopilant i classificant informació de diverses 
fonts, discutint diferents punts de vista a fi d’estructurar en treball específic. 
Actualment estem desenvolupant el contingut central del monogràfic, a partir del qual volem 
tractar altres temes relacionats. 
La nostra previsió per aquest any és continuar amb la nostra tasca de manera periòdica. 
 
 
- GRUP MEDIACIÓ. 
 
Aran que es crea l’Associació per a la promoció de la mediació i que s’ofereix la possibilitat de 
realitzar la formació necessària als col·legiats amb cinc o més anys d’experiència en treball 
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social, el grup de mediació torna a reunir-se a partir del mes de novembre periòdicament per tal 
de tractar temes d’interès per a la mediació. 
Es realitzen les inscripcions als cursos de mediació organitzats per l’Associació de promoció de 
la mediació que es realitzaran al CODTS i al CEESC abans del juny de 2003. 
 
5. CONSELLS ASSESSORS MUNICIPALS    
 
Es continua representant al Col·legi en els següents Consells Assessors creats a l'Ajuntament de 
Lleida. 
Els Consells Assessors en els que participem són: 
- Consell Municipal de Gent Gran: 
  - Representat per Annabel Martínez. 
- Consell Municipal d’Infància i Adolescència:     

- Representat per Xavier Pelegrí. 
- Consell Municipal de Discapacitats: 

- Representat per Esther Temprado.  
 
6. 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. 

• 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. 

 
7. 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 de DTS i AS  amb ofertes de feina, legislació, beques i ajudes, 
formació,...  

 El Butlletí laboral mensual s’envia fins el mes de setembre, informant a tots els inscrits a la 
borsa de treball de que a partir d’aleshores les ofertes es penjaran al taulell de les 
delegacions i s’enviaran per correu electrònic.  

 A 31 de desembre, a la delegació de Lleida hi ha 219 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 
Lleida. D’aquestes 219 persones sols reben la informació per e-mail 89. 

 
8. ALTRES INFORMACIONS 
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 S’ha ampliat el fons bibliogràfic, alguns dels llibres s’han comprat i altres han estat  cedits 
per diferents entitats i particulars.  També s’han mantingut les subscripcions al DOGC, 
Quaderns de Treball Social, Documentación Social de Càritas, Revista Trabajo Social y 
Salud, Revista de Servicios Sociales y Política Social. 

 Els 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 nou col·legiats aquest any 2002. 

 L’ Assessor Laboral de la delegació és Culleré Lavilla Abogados. El Col·legi subvenciona la 
primera consulta realitzada per cada col·legiat. Aquest 2002 s’han atès a tres col·legiats/des 
(2 consultes telefòniques i 1 presencial). 

 S’estudia la possibilitat de comprar el local del costat per la delegació. La compra es 
desestima per motius aliens a la nostra voluntat. 

 Campanya Llicenciatura: Primerament es realitza una campanya dirigida als mitjans 
d’informació: premsa escrita i radio. Paral·lelament i amb la col·laboració de l’Escola 
Universitària de Treball Social de Lleida és realitza una recollida massiva de signatures.  Tot 
seguit hi ha una segona acció de reivindicació de la llicenciatura que ha consistit en informar 
i recollir signatures de persones rellevants de la ciutat de Lleida com poden ser: polítics,  
professionals de l’educació, etc. Totes les signatures recollides es van trametre al Consejo 
General de Trabajadores Sociales. 

 
 
9. OBJECTIUS PEL 2003 
 
 Vetllar per la integritat de la professió quant hi ha mal entesa de la mateixa en mitjans de 

comunicació, actes públics, declaracions, articles,  etc, fent els escrits aclaridors pertinents. 
 Assessorar i col·laborar amb entitats que preparin actes, cursos, etc en què hi hagi   

representació de la professió.  
 Confeccionar un tríptic informatiu on quedi reflectida la figura del treballador social i les seves 

funcions. La difusió es faria a Lleida i província. 
 Donar suport als treballs  dels diferent grups del col·legi (com el Grup de Gent Gran de la 

nostra delegació que han iniciat un monogràfic sobre les funcions del treballador social en 
els centres residencials). 

 Continuar l’estudi endegat el últim trimestre del 2002 entre els col·legiats per conèixer la 
viabilitat de poder fer un postgrau sobre direcció i/o planificació de serveis socials, o bé 
realitzar altres cursos, dependrà de la temàtica que surt especificada en els qüestionaris. 

 Endegar un servei de tutories per als/les informadors/es que tinguin certs problemes 
d’adaptació en la seva tasca a l’Ajuntament de Lleida, aquest servei pretendrà facilitar la 
comunicació entre els professionals de l’Ajuntament de Lleida i els informadors/es del 
Col·legi així com millorar l’aprenentatge dels mateixos/es. 

 Iniciar el curs de Mediació i el de Peritatge Social  
 Estudiar la viabilitat de realitzar un  Curs de Marketing Social i un Curs de Violència Familiar. 

 
El nostre agraïment a totes les entitats i professionals que han col·laborat amb el Col·legi en 
l’organització d’actes i activitats. 
 
10. PRESSUPOST DE LA DELEGACIÓ PER L’ANY 2003 
 
Pressupost que te demanat la delegació de Lleida per  l'any 2003: 
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                                                                                               EUROS 

LOGUER  10900 
COMUNITAT DE PROPIETARIS  750 
LLUM  900 
MANTENIMENT I REPARACIONS  750 
*ASSEGURANÇA  200 
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT  2400 
DOCUMENTACIÓ  1200 
ASSESSOR JURÍDIC  450 
MATERIAL D'OFICINA  780  
TRAMESES  2250 
FOTOCÒPIES  300 
DESPLAÇAMENT  300 
*TELÈFON  1850 
DESPESES DIVERSES  750 
MATERIAL DE NETEJA  120 
PERSONAL DE NETEJA  1045 
SEGURETAT SOCIAL  3105  
DESPESES FINANCERES  30 
 
TOTAL  28080  EUROS 
 
Les despeses de l’assegurança i el telèfon són despeses que es paguen directament des de la 
seu de Barcelona.  
En total són 2.050 €. Per tant es rep a Lleida 26.030€ en total, és a dir, 6.507,5 €/trimestre. 
 
 
 
 
 
DELEGACIÓ DE MANRESA 
 
La Junta s’ha reunit regularment amb una freqüència mensual i en ocasions quinzenal. 
 
A més dels grups de Sanitat i Ensenyament Secundari s’ha creat el grup de Vellesa que també 
es reuneix periòdicament. 
 
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: 
- gener : comença el primer curs sobre « La intel.ligència emocional” 
- febrer: comença el segon curs sobre “La intel.ligència emocional” 
- març: amb motiu del DIA de la Dona Treballadora, es va representar l’obra “Cabarraix”, recull 

de textos de Mercè Rodoreda, M. Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover, que va 
representar la companyia “Oli de Boges”. Abans de la representació es va llegir i comentar 
un escrit de Montserrat Gomis i Claret, col.legiada de la delegació, sobre el treball social i la 
dona “El poder de la Dona que parla”. 
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- Octubre: xerrada informativa sobre “La Mediació: la Llei, la formació i els requisits per ser 
mediador”. A càrrec de la Sra. Rosa Carrasco, coordinadora de l’Associació per a la 
Promoció de Serveis a la Mediació. 

- Novembre: col.laboració en la IV Jornada de Treball Social als Equips d’Atenció Primària de 
Salut “El Treball Social Avui: un calidoscopi”. 

- Desembre:  amb motiu del XX è aniversari de la fundació del nostre Col.legi celebració d’una 
taula rodona “Passat, present i futur del treball social”, a càrrec de tres professionals del 
treball social, Montserrat Colomer, Rafi González i Cristina Rimbau i moderat per l’Amanda 
Padullés membre de la Junta de la delegació i sopar al restaurant de cloenda.                                                        

 
 
 
DELEGACIÓ DE TARRAGONA 
 
Aquesta  memòria  recull  l’activitat  feta  a partir  del  mes de juny , mes  en que  s’incorpora  
l’actual  Junta  formada  per : Carme Fort, Gemma Illa  i  Sílvia Mirete.  Pel  que  fa  al  primer  
semestre  de l’any val a dir,  que  es van realitzar  dos  cursos,  un el mes de marc “Treball 
Social  en el camp  Sanitari “ amb una  participació  d’uns  20 col·legiats/des. I  el mes de Maig 
“Un enfocament Social  al mon de la Disminució “, amb un total de 12  alumnes. Tots  dos  
cursos  van  ésser organitzats  per l’empresa  l’AVI: Serveis Sociosanitaris d’Atenció a Domicili. 
 
Aquesta  memòria  està  formada  per  dues  parts  les  activtats:  comunitàries, enteses  com  
activitats  que  fem   per als  col·legiats i  població  en general i   activitats  internes. 
 
ACTIVITATS  COMUNITÀRIES: 
 
1. PRESENTACIÓ DE LA JUNTA 
Per tal de donar  a  conèixer als  col·legiats de la Delegació de Tarragona  la Junta  aprovada  en 
la  convocatòria d’eleccions dels  membres  de la Comissió Territorial  de Tarragona  del Col·legi  
de Diplomats  en Treball  Social  i  Assistents  socials  de Catalunya ,  el  dia  17  de juliol del 
2002  a  les 19.00 de la tarda   vam  celebrar  un piscolavis  a la pròpia  delegació. (Veure 
annexe 1) 
 
2. CONVENI AMB SANITAS 
Hem iniciat  contactes  amb  el Sr. Marcos  Gonzalez comercial de Sanitas  per  tal d’aconseguir  
tarifes  especials  per als/ les col·legiats/des de la Delegació si  aquests  estan  interessats  en  
tenir  una pòlissa  sanitària.Darrerament  hem  informat  als col·legiats  de les tarifes i  hem  
enviat  un  tríptic informatiu  de SANITAS  on  s’especifiquen  més  els  serveis  que  cobreixen i 
en el cas d’estar  interessats  tenen  les  dades  del lloc/persona  de  contacte. (Veure annexe 3) 
 
3. CONTACTE AMB URV  PER FUTUR  CONVENI (pendent  signatura el mes  de febrer). 
El passat  mes  de novembre  vam  reunir-nos  amb  el  degà  de la Facultat de Jurídiques  de la 
URV on  actualment  es  cursa  l’Ensenyament de  Treball  Social, per  tal  d’iniciar  un  primer 
contacte del que se’n  va  derivar   la creació  d’un conveni  marc de col·laboració  entre la 
Facultat  de Jurídiques de la URV  i  la Delegació  de Tarragona del  Col·legi de Diplomats  
Socials i Treballadors Socials  de Catalunya. Pel que  fa  a aquest conveni  marc de col·laboració  
el proper  dia 13 de febrer, segons  l’agenda  prevista  es  durà  a  terme  la signatura  de dit  
conveni  entre  Els  membres  de la Junta de Govern a la Delegació de Tarragona  i  el  rector  
Sr. Lluis Arola.  
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4. PUBLICACIÓ AL DIARI  DE TGNA . 
El passat  mes de Desembre  se’ns  va presentar l’oportunitat  de participar en un  especial  de 
col·legis  Oficials  que  un  dels diaris  locals de la Ciutat  va fer “Diari de Tarragona” en el qual  
vam  participar-hi. Juntament  amb una  entrevista  que ens  van  fer  als membres de la Junta   i 
la  qual  adjuntem (Annexe 2)  també hi va figurar un anunci de la Delegació  en el qual es va fer 
constar  el 20è  aniversari  del Col·legi. 
 
5. XERRADA D’INCAPACITACIÓ  
El dia  11 de desembre a les 17.00  va tenir  lloc  a les  oficines de  la Delegació de Tarragona  
una  presentació  per  part  d’una col·legiada   de la  síntesi  de les VIII Jornades de l’Associació  
multidisciplinar  de Gerontologia: INCAPACITACIÓ I PROTECCIÓ: ELS  DRETS DE LES  
PERSONES  GRANS, que  va  enir lloc  a  Barcelona  els  dies 14, 15 i 16 de novembre. 
Amb  aquesta  iniciativa  es  va  voler  potenciar  i motivar  a tots/es els/les  que  per  qüestions 
laborals  o bé  personals  assisteixen  a jornades, xerrades, conferències ...relacionades amb la 
nostra  professió  a què  puguin transmetre la informació a la  resta de col·legaits/des  i  així  
poder-se’n beneficiar tots/es. 
 
6. DINAR DE JUBILADES: 
 
D’altra  banda,  el  dia 13  de desembre  a les 14.30 , es  va organitzar  un dinar, tot  aprofitant  
les dates  vacacionals  a les  que  ens   apropàvem  per  homenatjar  a les  treballadores  Socials  
que   han finalitzat  la  seva  tasca  laboral  en els darrers  anys.  El  total de  participació  va 
ésser de 33  persones,  de les  quals 16 eren  jubilades. La  participació  va ésser   molt  bona  
tenint  en  compte les anteriors  assistències  a  actes  organitzats  per la delegació  i   més  el  
grau de satisfacció  de les participants  va ésser  elevat.  
A les  jubilades  se  les va  obsequiar  amb el  dinar  i un  petit  detall ( una àmfora romana)  
acompanyada  del  següent  record: 

 
 “L’àmfora , recipient  usat  pels  pobles  mediterranis  de l’antiguitat per a  guardar i 
transportar  substàncies  que els  permetien  la supervivències  és  ara  una peça  de 
gran  importància  per a  l’estudi de la  història de l’economia  antiga  i les  relacions  
comercials  dels nostres  avantpassars. Per  això hem  volgut  amb  aquest  obsequi  fer 
present la importància  que el  costre  treball  ha tingut  i tindrà  en la professió  dels/les 
assistents i treballadors/es  socials. Allò que per a vosaltres  ha estat  el vostre dia a dia 
ara és  per nosaltre una peça  de gran importància  en la  història del  nostre col·lectiu. I 
per  això  us diem  GRÀCIES.” 
 

 
7. CONTACTE  COL·LEGI D’INFERMERIA 
El mes de novembre  la  Junta  es posa  en  contacte  amb  l’administrativa  del Col·legi Oficial 
de Diplomats  universitaris  d’Infermeria  per  tal  de  poder  parlar  amb els  membres  de la junta  
i poder iniciar un primer  contacte  per  tal de realitzar  activitats   conjuntes.  
Pel que  fa  a la  nostra  petició  no  hem rebut  cap  mena de  resposta i per tant  aquest 
contacte  està  aturat. 
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8.  CONTACTE  AMB AMNISTIA  INTERNACIONAL. 
Vam  assistir membres de la Junta  de  Tgna a  una  xerrada  tot   coincidint amb  el  dia 
Internacional  de la Violència  de Gènere  que oferia  Amnistia  Internacional  i vam iniciar  un  
primer contacte  per  tal  de  poder fer  una xerrada  a la Delegació que  tenim  pendent  de 
confirmació. 
 
9.  CONTACTE I APROVACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE LA DELEGACIÓ DE  TARRAGONA  
DEL CDTS  A LA “ I FIRA D’ENTITATS de Tarragona “ 
Aquest  mes  de  gener  , en concret  els  dies 23, 24, 25 i 26  de Gener  vam  participar  a la I 
Fira  d’Entitats de Tarragona, fira  que ha  potenciat  a totes  les entitats  tarragonines de la  
ciutat  per tal de  donar-se  a conèixer  a  la població . Tot  i ésser  una  activitat  que pròpiament  
ja  pertany a l’any 2003 volem  fer-la  constar  amb la memòria de l’any 2002 ja  que  tots  els  
tràmits  per  a  poder  participar  a la  Fira  van  ser   fets  l’últim  trimestre  de l’any 2002.  
 
 
ACTIVITATS INTERNES 
 
 
En aquestes activitats volem donar a conèixer totes les tasques ( administratives, organitzatives 
..) que es desenvolupen de forma sistemàtica per poder realitzar un treball planificat i obtenir les 
activitats proposades. 
 
1. INICI DEL CONEIXEMENT I FUNCIONAMENT DEL COL.LEGI. 
 Ens referim a la tasca de llegir, explorar, mirar documentació que existeix al Col.legi. La 
documentació que s’utilitza, la comptabilitat, les dades dels col.legiats i aquelles activitats que es 
van desenvolupar en altres candidatures. 
 
2. CANVI DELS TITULARS DEL COMPTE CORRENT. 
 Contacte amb l’antiga junta per fer cavni de signatures i tenir disponibilitat per extraure diners 
del compte corrent de la delegació de Tarragona. 
 
3. REUNIONS INTERNES DE TOTA LA JUNTA AMB L’ADMINISTRATIVA. 
 Reunions periòdiques per organitzar les tasques a desenvolupar, transmetre informació, idees i 
canvis per millorar el funcionament intern. Porposar activitats i distribució de tasques a cada 
membre del col.legi.  
 
4. TREBALL INTERN. 
 En referim a les tasques, feina que realitza cada membre de la junta individualment per 
desenvolupar l’objectiu final de l’activitat programada. Tasques que es poden realitzar dins  o 
fora del despatx de la delegació. 
 
5. PARTICIPAR EN LES REUNIONS PLENÀRIES DEL COL.LEGI. 
 Anar a les reunions de Barcelona per poder participar i fer una trobada amb les altres 
delegacions de Catalunya. 
 
6. FER EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LA PERSONA ADMINISTRATIVA. 
 Arran del canvi de l’administrativa, s’ha realitzat una selecció de la nova persona. S’han llegit els 
diferents curriculums i s’ha fet una entrevista personal a cada candidat. 
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7. ADEQÜACIÓ DE LA XARXA INFORMÀTICA. 
S’aprofiten les targetes de xarxa LAN necessàries per a la línia ADSL  per a connectar el PC 
d’Administració  amb  el PC de  Junta. La xarxa  informàtica permet  l’aprofitament dels  recursos   
informàtics des de qualsecol PC (compartició  de  fitxers, d’impressores, d’escànner..) 
Actualització  dels  drivers de l’scanner  a Win 98. 
 
 
8. CREACIÓ DE LA BASE DE DADES. 
 S’ha fet una base de dades de tots els col.legiats de la delegació per poder accedir a les dades 
personals d’una forma mès ràpida i organitzada. 
 
9. INICI DE L’ADEQÜACIÓ DE LA DELEGACIÓ. 
 Ens referim a modificar, canviar la distribució de l’espai físic, a classificar informació, arxivar i 
organitzar la informació que utilitzem com a junta.  
 
10.  MIRAR LA PROPOSTA DE CANVI DE LOCAL.  
 Com a junta  s’estudia la possibilitat de canvi de local. Anem a valorar la possibilitat a l’Hotel 
d’Entitats de Tarragona. 
 
11. ADEQÜACIÓ DE L’HORARI DE NETEJA. 
 Valorem i pactem ampliar l’horari del servei de neteja. 
 
12. ACTUALITZACIÓ CONSTANT DELS PLAFONS INFORMATIUS. 
 Fem el disseny dels plafons informatius de la delegació i distribuïm l’espai segons la informació 
que volem transmetre. 
 
13. TRAMESA D’INFORMACIÓ ALS COL.LEGIATS. 
 Ens referim a totes les cartes que hem redactat per enviar als col.legiats  
 
14. CONTACTE AMB DIFERENTS PONENTS PER PROPOSAR FORMACIÓ. 
 Segons les propostes que hem rebut, ens posem en contacte amb els ponents per saber i 
conèixer el desenvolupament del curs ( temporalitat, cost, material ..). El passat  mes  de  
desembre  la  Junta  intenta  realitzar  el curs de “Vivències  per Reflexionar” , però 
malauradament  per  manca  de  persones interessadse finalment  no es pot desenvolupar. 
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15. HARMONITACIÓ  DE LES  ADRECES DE CORREU  ELECTRÒNIC AMB EL SERVIDOR  

DE CATALUNYA 
Es donen  d’alta  les  adreces  electròniques  del  nou domini del CDTS de Catalunya: tscat.com  
 

smirete@tscat.com 
tarragona@tscat.com 
 
 

 
ANNEXE 1 
 
ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN  DE LA  DELEGACIÓ DE 
TARRAGONA  DEL CDTS. 
 
Per tal de donar  a  conèixer als  col·legiats de la Delegació de Tarragona  la Junta  aprovada  en 
la  convocatòria d’eleccions dels  membres  de la Comissió Territorial  de Tarragona  del Col·legi  
de Diplomats  en Treball  Social  i  Assistents  socials  de Catalunya ,  el  dia  17  de juliol del 
2002  a  les 19.00 de la tarda   vam  celebrar  un piscolavis  a la pròpia  delegació. L’acte  de 
Presentació  va ser anunciat  per tramesa  de correus convencional amb  dues   setmanes  
d’anticipació, en la que s’adjuntava  una  carta de presentació  i un   targetó d’invitació a l’acte . 
L’assistència  a l’acte  va ser  d’un total de  23 persones  , entre  les quals  van assistir: 20 
col·legiades entre elles   3  eren els membres de la Junta , la Presidenta del CDTS  de Catalunya  
va excusar la seva absència  alhora de fer un seguiment  de l’acte  telefònic i 3 acompanyants de 
col·legiats.  L’acte  va durar  aproximadament 2h-2h 30’,  i  l’experiència ha estat  valorada  de 
manera  molt  positiva  per les següents raons: 

• Un  50 % aprox. de les / els assistentes/s no eren  coneguts  per la Junta  i  la seva 
presència  a l’acte  va ser purament la coneixença  i donar suport  a la nova Junta  
nomenada. Objectiu de l’acte. 

• Varen sortir  propostes  interessants  que  s’han  recollit (Annex 2: Suggerències) i 
properament  es faran  els tràmits  pertinents  per dur-les  a terme. 

• La impressió general dels participants  a l’acte  era que la Delegació  havia  passat 
per un  moment  delicat  i que  ara  calia   donar una  empenta per  potenciar 
activitats, i per  aquest  motiu la  majoria  dels  assistents  van  donar el seu  suport i 
la seva col·laboració per a la  realització  d’aquestes. 

• Dues  de les col·legiades  assistents  havien estat  en Juntes  anteriors, fet que  va  
obrir  diàleg amb els membres de la junta  actual i  vam rebre també el suport 
d’aquestes. 

• La participació a l’acte va  ser  superior a la participació a les eleccions, i de  
persones  diferents, fet que ens fa sentir que tenim cada cop més, el suport de 
col·legiades i  la seva confiança  va en augment.. 

• L’acte va tenir  resó als mitjans escrits de comunicació 
El dia  següent  a l’acte (18/07/2002 ),  un dels diaris  locals  de tarragona “El Punt” va  fer  la 
següent  esmena:  
Notícia d'El Punt:  
Enllaç: http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/elpunt.noti_elpunt?p_id=-295645 
 

Tarragona. El Col·legi d' Assistents Socials renova la junta  
EL PUNT Tarragona  
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La comissió territorial del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials va presentar ahir els nous càrrecs de la junta. Es tracta de 
Sílvia Mirete (vocal coordinadora), Gemma Illa (vocal secretària) i Carme Fort 
(vocal administradora).  

 
 I el dia  següent (19/07/02)  el tall de premsa  va sortir  a l’altre diari  local” El Diari de Tarragona”  
 
                    Elecciones en el Col·egi de Diplomats en Treball Social 
                   Redacción/Tarragona 

tarragona@diaridetarragona.com 
Las elecciones en el Col·legi Oficial de Diplomats en  Treball Social i   Assistents 
Socials de Catalunya depararon los siguientes nuevos cargos: Sílvia Mirete, 
vocal coordinadora, Gemma Illa, vocal secretària i  Carme Fort, vocal 
administradora. 

 
A més  de  la coneixença  amb  els/les col·legiades vam trobar  interessant  fer  aquest  acte  per 
a  poder  recollir  suggeriments  que  els/les pròpies  col·legiats/des  van  fer   en referècia a la 
professió  o  el Col·legi. Tot  seguit  n’adjuntem  unes  quantes: 
 
SUGGERÈNCIES 
 
• Agenda dietari amb pàgines introductòries  útils per  a la nostra tasca diària. Com els metges 

-laboratoris 
• Vincles amb d’altres Delegacions. Lleida  
• Fer  Conveni  Delegació - Ajuntament o institucions per becaris a l’acabar els  estudis, per tal 

d’accedir  amb més  facilitat als Treballs . La delg. de lleida  ho té . 
• Estudi conjunt amb l’URV de les  sortides laborals i canals   en acabar la carrera  
• Dinar anual En dissabte a  st. Carles de la Ràpita   per aproximar-se  a les  terres de l’Ebre. 

Posar bus. Incloent  els familiars i fills dels col·legiats 
• Xerrada  sobre  el  llibre  blanc que  està fent UGT- amb altres  institucions  
• Trobar un espai  a les Terres de l’Ebre  per  parlar amb les Col·legiades de la Zona  
• Curs  per  aprendre a trobar   feina.  
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ANNEXE 2 
 
1.  Objectius de la Delegació de Tarragona per aquest any vinent. 
El fet  que  la Junta  actual d’aquesta Delegació sigui relativament nova ( Maig 2002) fa que els  
objectius per l’any  vinent  no siguin   gaire ambiciosos , no obstant això, tenim clar  que farem tot 
el possible  per  tal  que  sigui present  la veu del Col·legi en les qüestions i problemes socials i la 
seva presa de posició com a entitat cívica en la vida ciutadana defensant els drets 
constitucionals . 
De la mateixa manera  ens plantegem també fomentar les relacions professionals entre els 
Col·legiats i amb les altres professions, augmentar el nombre serveis  a ofertar als col·legiats, 
així com el nombre de col·legiads/des i també   representar els interessos generals de la 
professió, vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi a les necessitats i interessos dels 
ciutadans, i al compliment de les funcions generals de la professió i finalment promoure les 
competències i el desenvolupament del treball social. 
  
2.  Ámbit  d’actuació  i funcions 
 
Àmbit  d’actuació de la Delegació de Tgna. 
La Delegació Territorial de Tarragona està constituïda per les comarques de l'actual província de 
Tarragona. 
 
Són funcions pròpies del Col·legi, i per tant de la Delegació de Tarragona: 
• Vetllar per l'ètica professional, d'acord amb el seu cas, amb el codi deontològic i pel respecte 

als drets dels ciutadans, i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i 
Col·legials.  

• Participar en els òrgans consultius de l'Administració, quan aquesta ho requereixi, en 
matèries de competència de la professió. 

• Ostentar la representació i defensa de la professió davant de l'Administració pública, 
Institucions, Tribunals i totes les altres persones públiques i privades amb legitimació per a 
ser part en els litigis que afectin els interessos professionals i exercitar el dret de petició.  

• Participar en l'elaboració i la modificació, quan calgui, dels plans d'estudi de la carrera de 
Diplomat en Treball Social i Assistent Social dels centres docents corresponents a la 
professió. 

• Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional , formatiu, cultural, d'atenció, 
de previsió i anàlegs que siguin d'interès dels Col·legiats. 

• Adoptar mesures contra l'intrusisme i la competència deslleial entre professionals. 
• Intervenir, com a mediador i amb procediments d'arbitratge, en els conflictes que, per motius 

professionals, se suscitin entre Col·legiats . 
• Aprovar els seus propis pressupostos i regular i fixar les aportacions dels seus Col·legiats. 
• Dictar normes sobre honoraris professionals quan aquests no s'acreditin en forma d'aranzels, 

tarifes o taxes. Emetre informes i dictàmens en procediments administratius o judicials en els 
quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals. 

• Visar els treballs professionals en els casos i en la forma que s'estableixi per l'Assemblea. 
• Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que 

s'encaminin al compliment dels objectius Col·legials. 
 
3.  El sector a la provincia 
 A la província de Tarragona, ens trobem amb una professió jove, que amb molts pocs anys, s'ha 
regit per uns canvis i transformacions, als quals hem tingut que adapatar-nossegons  els  canvis  
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cultural  i socals de la  societat  en que vivim. La nostra tasca, als inicis era, purament 
assistencialista, no s'entrava en cap més camí que no fos aquest, però la situació ha anat 
canviant i s'ha arribat a una professionalització sistematitzada en l'ambit del treball social, gràcies 
al nostres predecessors, que van lluitar perquè un assistent social, tingués una diplomatura i se li 
reconegués la seva funció com a tècnic. Aquest ha estat un gran repte que el nostres companys, 
ja més d'un jubilat  i molts d'altres exercint com a tals , varen aconseguir per un futur d'aquesta 
professió que ens ha ajudat als que hem vingut darrrera, a tenir una categoria professional i 
digna, com a persona que exercia les funcions però no eren reconegudes. 
Actualment estem exercint funcions de planificació, organització, direcció en algun cas. Ja no 
som tant assistencialistes i molts dels nostres complanys estan elaborant projectes que porten a 
terme, de forma interdisciplinar, amb altres professionals del sector o diferents ambits d'actuació. 
Donat  l’augment  de serveis  i  usuaris   atesos  a la província s'ha iniciat, ja fa temps, diferents 
reunions de treballadors socials de molts àmbits d'actuació, on sorgeixen grups de treball per 
millorar ja sigui la nostra feina, una millor qualitat en l'atenció a l'usuari o per donar resposta a les  
necessitats  de la població de  Tarragona província . 
És  una professió  amb molta  feina  encara  per  fer i per aixo  cal que els professionals   
d’aquest  sector tinguem clar que   depent de la   nostra  capacitat de treball,  productivitat  i  
iniciativa pròpia l’evolució i augment d’oferta laboral. 
És una feina, la nostra, que els nostres usuaris, són persones, amb la complexitat de l'ésser 
humà i el seu entorn, però no deixem de banda que els recursos són escasos i els hem 
d'optimitzar de la manera que puguem, seguint un propi mètode de treball social. Molts cops ens 
trobem que no podem donar resposta a necessitats que se'ns plantegen, però no tenim eines 
suficients per poder solucionar-ho tot . 
 
4.  Problemàtiques del sector 
 

Þ Poc coneixement  de la nostra professió  per part  de la població . 
Þ Més professionals que oferta laboral 
Þ Pocs àmbits d’actuació  comparat  amb altres països  europeus. 
Þ  Oferta de recursos  limitats  en   funció a les  demandes rebudes  per  part  dels 

usuaris.Creença  per part de la població de que  som  gestors  d’uns  recursos  que no  
són universals  i sí limitats. 

Þ Som un grup de professionals que en queda molts reptes per assumir i cal  buscar noves 
sortides professionals, a nivell privat i no tant públic, com s'està realitzat a altres països 
europeus, però tenim encara un gran camí per recórrer 

 
1.  Projectes a curt i llarg plaç 
Dels objectius  mencionats  en el punt  2, ens  plantegem  incidir en  els  següents: 

Þ Difondre l’activitat del CDTS  a diferents  institucións  i entitats. 
Þ Crear un sistema  informatic  actualitzat a les noves tecnologies.  
Þ Oferir  xerrades als col·legiats 
Þ Formació continuada 
Þ Elaborar  convenis  amb altres institucions  pr millorar  l’oferta  del  col·legiats 
Þ Crear grups de treball específics  de temes que es considerin d’interès pels  

col·legiats 
Þ Obrir  noves  sortides professionals  
Þ Potenciar  la Llicenciatura de Treball  Social. 
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6.  Num. de col·legiats 
Pel que fa a la Delegació de Tarragona el nombre de col·legiats que  pertanyen a la Delegació 
ronda les 400 persones  
 
7.  Futur de la professió 
Bo. No obstant  , tenim  que  tenir  clar  que  és una  tasca   que  hem  de potenciar  el  dia  a dia  
els professional  del Treball Social. Tenint  en compte  els  canvis  socials  de la població ( 
envelliment   ,  augment del  nombre  de persones  immigrants,  major  nombre d’aturats...ets )  
tenim  un  potencial  per  treballar  i  per  tant  per crear  nous recursos   ( iniciativa  pública i 
privada) on la  figura  del  treballador  Social  és  imprescindible.  
S’ha  de lluitar  per  estar  al lloc  on ens  correspont. 
 
8.  Accions del Col·legi pels col·legiats 
Entre  d’altres ,  algunes de les accions  que el Col·legi de Catalunya i/o la  Delegació ofereix als/ 
a les  seus/seves col·legiats/des a més a més de les funcions  especificades en el  punt 2 són: 
Convenis de col·laboració amb d’altres col·legis Oficials,  amb  l’Administració, , Instituts  i 
entitats  d’àmbit social. , millora dels serveis ofertats als col·legiats, creació  o manteniment de 
grups de treball i comissions, Publicació  trimestral  de la Revista de Treball Social  que expressa 
el pensament  científic  i metodològic  del treball social. Dinars, trobades,  i celebracions 
commemoratives, i per cert volem aprofitar l’ocasió per recordar als/ a les col·legiades de la 
Delegació de Tarragona que  el proper 13 de desembre  tenim el dinar commemoratiu del grup 
de jubilades de la nostra professió  de la Província de Tarragona. 
 
9.  Serveis de s’ofereixen: 

• Consell Assessor d’ètica professional  
• Serveis d’Assessoria Jurídica ( Consultes de dret laboral,  de dret administratiu , de 

dret civil..) 
• Accés gratuït a Internet : Tots/es aquells/es usuaris/àrties  d’Internet  que estiguin 

col·legiats/des poden disposar d’un servidor  totalment gratuït. 
• Biblioteca  
• Oferta formativa 
• Borsa de Treball : Oferir  un servei  d’intermediari  entre els/les col·legiats/des  i el  

mercat  laboral, així  com fomentar  la millora de l’ocupabilitat dels/les  col·legiats/des 
mitjantçant  l’oferta  d’un servei  d’informació  i orientació laboral. 

 
 

ANNEXE 3 
      
A DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES 
 

SANITAS facilita a los colegiados del COL-LEGI OFICIAL DE DIPLOMATS EN 
TREBALL SOCIAL I ASSISTENTS SOCIALS un servicio de Asistencia Médico- Sanitaria, tanto 
para usted como para su esposa/o e hijos, con unas condiciones económicas especiales.  
 
 SANITAS MULTI es un seguro integral de salud que comprende todos los niveles 
asistenciales: medicina general, pediatría, servicios de enfermería, especialistas, 
cirujanos, hospitalización, urgencias y programas de medicina preventiva.  
 
 Cobertura territorial: dispondrá de asistencia médica en todo el territorio nacional, y en 
el extranjero mediante Mondial Assistance.  
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 Tarjeta- cliente: en SANITAS no hay cheques. La tarjeta-cliente le acredita delante de 
nuestros facultativos. 
  
 Elección de facultativos: puede escoger libremente entre miles de facultativos y más 
de 450 centros sanitarios. Dispondrá de habitación individual con cama para el acompañante.  
 
 Autorización telefónica de volantes: solo con una llamada autorizamos una gran 
cantidad de servicios; escáner, resonancias…  
 
 Embarazo, parto: tendrá la atención personalizada del tocólogo, realizando las 
ecografías y pruebas que sean necesarias para el buen seguimiento del embarazo. Además en 
SANITAS tiene cobertura de anestesia epidural en el parto.  
 
 Planificación familiar: Puede escoger entre distintas opciones; tratamiento de 
anavulatorios orales, implantación de DIU, ligadura de trompas o vasectomía.    
 
 
 
 
Prima* mensual para el año 2002 
 
EDAD HOMBRES MUJERES 
00 - 02 39,12  6.509 38,41 6.391 
03 - 10 33,27 5.536 32,96 5.484 
11 – 19 31,82 5.294 31,43 5.230 
20 – 29 33,19 5.522 42,47 7.066 
30 – 39  33,65 5.599 44,50 7.404 
40 – 44 34,10 5.674 43,46 7.231 
45 – 54  46,86 7.797 49,77 8.281 
55 - 59 51,01 8.487 52,68 8.765 
*Prima neta sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles, 0,5%  
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Annexe a la Memòria del Col.legi 2002 
 
Associació per a la promoció de Serveis a la Mediació -  Memòria 2002 
 
       
INTRODUCCIÓ 
 
L’Associació per al Promoció de Serveis a la Mediació es va crear el juny de 2002 com fruit dels 
esforços i d’haver aconseguit trobar un espai conjunt, pels col·legis professionals de Pedagogs, 
Treball Social i Educadors Socials de Catalunya. 
 
Els objectius principals de la mateixa s’inscriuen en dues línies d’intenció: 

.- d’una banda, la creació de una plataforma que descarregués als col·legis professionals 
de les tasques derivades de l’entrada en funcionament de la llei de Mediació familiar de 
Catalunya (evitant així el col·lapse dels serveis administratiu dels respectius col·legis 
professionals) 
.- i de l’altra, i no menys important, aportar espais per a la pràctica d’una nova cultura de 
relació entre les professions que conviuen en l’acció social més centrada en el treball en 
xarxa i la cooperació. 
 

I, a més, hi havia un altre objectiu no explícit, que era que el fer tot això no signifiqués cap 
despesa als col·legis respectius. És a dir, que l’associació fos autosuficient en el pla financer. 
    
El repte de la seva creació i el fer-la viable eren empreses no fàcils. 
 
Ara després de sis mesos, podem sentir-nos orgullosos perquè tots els objectius creiem que 
s’han complert. 
 
Us oferim en aquestes pàgines un resum del que ha estat la seva actuació, perquè pugueu 
valorar-ho. 
 
 
 
 
LEGALITZACIÓ I REGULARITZACIÓ DE L'APSM 
 
.- Constitució de l'APSM per acta de data de 28 de maig de 2002 i presentació per a la seva 
inscripció al Registre d'Associacions en data 29 de maig. 
.- Inscripció de l'APSM per resolució de la DG de Drets  Entitats Jurídiques de data 13 de juny de 
2002 
.- Alta d'obligacions fiscals: NIF, IAE, IVA, IRPF. 
.- Contractació de personal: 

-1 persona a jornada complerta per a la coordinació tècnica des de l'1 d'agost de 2002 
-1 persona (20 hores de dedicació setmanals) per a suport administratiu des del 7 de 
setembre de 2002, en conveni con el CEESC 
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LOCAL-SEU 
.- Lloguer de la seu de l'Associació a Via Laitana,59 5é 1ª en data 31 de maig. 
.- Habilitació de la seu (mobiliari, telèfon, sistema informàtic, documentació...) durant els mesos 
de juny i juliol passant a ser operativa aquesta seu a partir del setembre de 2002.  
 
ACTUACIONS 
 
Dinàmica institucional interna 
.- Hem realitzat 8 reunions de la Junta de govern 
 
Presència en mitjans de comunicació 
.- Participació a diferents actes en mitjans de comunicació: 3 entrevistes a la ràdio, 2 en televisió 
i 2 en mitjans escrits. 
 
Imatge corporativa 
.- Elecció del Logotip  de l’associació 
.- Realització del WEB i gestió dels dominis amb Nominalia 
 
Presència institucional 
Presentacions: 
.- Presentació als col·legiats mitjançant correu conjunt dels tres col·legis en data 17 de juny de 
2002 
.- Presentació davant el dep. de Justícia (2 reunions),  
.- Presentació a d'altres col·legis professionals (2 reunions). 
.- Gestions per a la presentació de la MF a Girona, Lleida i Tarragona conjuntament amb el 
CMFC i el dep. de Justícia 
 
Representació 
.- Representació davant el Centre de Mediació Familiar de Catalunya (8 reunions) 
 
Relacions en curs 
.- Relació amb l'Associació de Mediadors de Catalunya - Vic- (Joan Salas) 
.- Relacions amb els col·legis professionals de treball social de Valladolid, Mallorca, Granada... 
.- Relacions amb Fundació Sergi de Girona (Cristina Andreu) 
 
Contactes 
.- Contactes amb  l'Escola de Treball Social (Marta Llobet) 
.- Contactes amb la Fundació Pere Tarrés - Pau i Treva. (Pere Joan Giralt). 
.- Contacte amb la ACSIF (Francesca Ferrari) 
.- Contacte amb l’associació ACORDS (Miquel Tort) 
.- Contacte amb DRECERA  
.- Contacte i assessorament amb l’associació Intermedia d’Astúries 
 
Altres relacions i presencies institucionals i socials 
.- Membres fundadors de l’Associació Pont de Mediació, amb assistència regular, cada 15 dies, a 
les reunions de coordinació. 
.- Assessorament a diferents ajuntaments( Tordera, Cerdanyola, Manresa...); a Consells 
Comarcal (Alt Empordà, Terres de l'Ebre, ..); a professionals de la DGAIA 
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.- Conveni de Col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la utilització de recursos 
informàtics. 
 
Espais de participació i assessorament als col·lectius professionals 
.- Reunió con les comissions de mediació del col·legis: juliol i octubre de 2002. 
.- Reunió d’explicació a les delegacions territorials dels col·legis professionals el 20 de setembre 
de 2002. 
.- Atenció de més de 500 consultes de col·legiats i professionals.  
 
Mediació Familiar 
.- Gestió dels registres de Mediació Familiar dels Col·legis  
.- Cessió de Locals per  a la celebració de 12 sessions de mediacions derivades des del CMFC 
.- Assessorament als mediadors registrats. 
.- Preparació dels processos i expedients d'habilitació de 230 professionals dels tres col·legis. 
.- Supervisió del procés de les mediacions familiars realitzades durant el 2002 per professionals 
dels Col·legis de Treball Social, Pedagogs i Ed. Socials. 
.- Formació: 
 . Realització durant el 2002 dels següents cursos: 
  1 curs d'habilitació  MF- setembre, a Barcelona 

 3 cursos de MF de 80 hores a Barcelona 
  1 curs de MF de 50 hores a Barcelona 
  1 curs de MF de 50 hores a Figueres (Girona) 
  2 cursos de MF de 50 hores a Girona 
 . Organització i gestió per fer al 2003 de: 
  1 curs de NF de 30 hores a Barcelona 
  2 cursos de MF de 30 hores a Girona 
  2 cursos de MF de 50 hores a Lleida 
  5 cursos de MF d'habilitació de MF a Barcelona 
  2 cursos d'habilitació de MF a Girona 
  1 curs d'habilitació de MF a Figueres 
  1 curs de MF de 80 hores a Tarragona 
 
 
 
 
.- Participació en altres projectes: 
 
 . Organització del Training course on "Increasing competences and skills of social 
workers in conflict resolution and mediation field", dins d’un projecte Leonardo per a 
professionals búlgars de l’àmbit social, que tindrà lloc del 2 al 22 de febrer del 2003. 
 
 . Participació dins de l'Associació Ponts de Mediació a les comissions que estan 
organitzant el congrés "El conflicte ala vida quotidiana", a celebrar el 18,19 i 20 de juny de 2004, 
dins del Fòrum de les cultures. 
 
VALORACIÓ 
 
L’any 2002 a estat un any de treball logístic i d’oferta de serveis explícits relacionats amb la 
posada en marxa de la l’aplicació de la llei de mediació familiar. 
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El volum de feina ha estat important i poden donar-nos per satisfets d’haver creat i mantingut un 
espai social de treballa en xarxa tan important com aquest. 
 
 

 
Comentaris als pressupostos 2002 de l’APSM 
 

 
2002.. El tancament del 2002, que en aquests moments s’està acabant de fer comptablement, no 
ha tingut tanta desviació com la prevista. Hem acabat l’any amb un desfasament de al voltant 
dels 9000 € 
 
. A 31 de desembre de 2002 en els comptes de l’APSM hi ha 45.054,52 € 

 
 
 

 


