
MEMÒRIA DEL COL.LEGI ANY 2003 
 
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 2003. Ha estat un 
períoide 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, etc. A més a més, totes aquelles companyes i companys que han 
participat, amb la seva assistència, als diferents actes, assemblees i reunions 
que han tingut lloc durant el passat any. Sense aquesta participació i 
col.laboració no hauria estat possible mantenir la presència del Col.legi i, 
sobretot, del nostre col.lectiu, en els diferents espais socials. 
 
Per tot això, des de la Junta de Govern volem agrair-vos el vostre recolzament i, 
alhora, volem demanar-vos que continueu, encara amb més força si és possible, 
treballant i desenvolupant activitats amb i en aquest nostre –vostre- Col.legi. 
 
Barcelona, març de 2004 
 



 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
Els membres de la Junta de Govern, fins el 21 d’octubre de 2003, han estat els 
següents: 
 
Presidenta:          Montserrat Grisó i Ginés 
 
Vicesecretari:       Antonio Egea Corbalán 
 
Vocals:                 Isabel Morales Porlán 
                             Àngel Rubí Bonilla 
                             Fernanda Rubio Ramírez 
 
 
 
Vocal-coordinadora Girona:      Úrsula Carvacho Monasterio 
 
Vocal-coordinadora Lleida:       Josefina Minguell Cervelló 
 
Vocal-coordinadora Manresa:    Mercè Vilalta Iglesias 
 
Vocal-coordinadora Tarragona:  Sílvia Mirete Bara 
 
 
 
Eleccions a la Junta de Govern 
 
Segons els resultats de les eleccions celebrades el 21 d’octubre de 2003 per a la 
renovació de càrrecs de la Junta de Govern, la composició de la nova Junta va 
ser la següent: 
 
Presidenta:        M. Pilar Puig i Giner 
 
Vicepresidenta:  Rosa M. Carrasco i Coria 
 
Secretària:         M. Jesús Domínguez Suárez 
 
Tresorera:         Adela M. Redondo Olivencia 
 
Vocals.:            Sonia Delgado Antón 
                         Montserrat Bret Garriga 
                         María Ramos Miranda 
                         Albert Torrents i Míguez 
 
 
Les Delegacions del Col.legi a Manresa, Lleida, Tarragona i Girona no van 
celebrar eleccions, atès que aquestes es realitzaran durant l’any 2004. 
              
 



ÀMBIT PROFESSIONAL 
 
CONFERÈNCIES I TAULES RODONES 
 
 

• Fòrum d’immigració: Conferència “Immigració: realitat a la ciutat de 
Barcelona”, a càrrec de Marta Comes, Antropòloga de la Fundació Bofill. 
30 d’abril de 2003 al Pati Llimona, Barcelona. Organitzar per la Comissió 
de Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món del Col.legi. 

 
• Acte de presentació del projecte guanyador 2002 de la Comissió de 

Solidaritat “Projecte de Promoció Socio-sanitària i intervenció familiar 
del Barri Memorial Sandino a Managua.”, a càrrec de Montse Navarro i 
Francisco Navarro, Presidenta i Vicepresident de l’Asociación Vínculos 
AHIMSA Pro-Nicaragua. 30 de juny  de 2003 a la seu del Col.legi Oficial 
de D.T.S. i AA.SS. de Catalunya. 

 
• Conferència-col.loqui “Les conseqüències de la Violència en la Salut 

Física i Emocional de les Dones”. 5 de juny de 2003 al Pati Llimona, de 
Barcelona. Organitzat conjuntament pel nostre Col.legi i l’Ajuntament de 
Barcelona, en el marc d’un cicle de conferències sobre Violència 
Domèstica. 

 
• Taula Rodona: “Passat, present i futur del Sistema Públic de Serveis 

Socials”. Varen intervenir: Cristina Rimbau, Rosa García Sedano, Pepe 
Adelantado i Sebastià Sarasa. Moderava: Carmina Puig. 15 d’octubre de 
2003, al Pati Llimona, de Barcelona. 

 
 
 
REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 
 

- Assistència a la 2ª Jornada sobre Drets Humans i Salut Mental. 24 de 
gener de 2003. Aditori de la Universitat Pompeu Fabra. Ajuntament de 
Barcelona. 

 
- Assistència Dinar-conferència-col.loqui: Noves polítiques Socials, a càrrec 

d’Irene Rigau. 20 de gener de 2003. Hotel Ritz. 
 

- Assistència M. Grisó a la XII Jornada Europea del Consell Català del 
Moviment Europeu sobre “La política social en el futur de la Unió 
Europea”. 27 de gener de 2003. Parlament de Catalunya. 

 
- Participació Jornada de Treball elaboració Llibre Blanc de Serveis Socials 

d’Atenció Primària. 22 de gener de 2003. Associació Barcelona per l’Acció 
Social. 

 
- Participació Montse Grisó Jornadas sobre la Defensa del Sistema Público 

de Servicios Sociales. Consejo General de Colegios y Universidad. 
Talavera de la Reina. 28 y 29 de marzo de 2003. 

 



 
- Assistència al 2n Congrés Català de Salut Mental. 
 
- Assistència a l’acte de presentació de PortalSocial.net. 24 de feber de 

2003. 
 

- Assistència al Congrés “Les veus de la gent gran de Barcelona », 5 i 6 de 
febrer de 2003. Palau de Congressos de Montjuïc. Organitza: Ajuntament 
de Barcelona. 

 
- 20 de març: Presentació al Col.legi d’Educadors de les entitats participants 

del Fòrum d’Atenció a les persones. 
 

- 11 de març: Reunió amb el Comitè Organitzador del Fòrum d’Atenció a les 
persones. 

 
- 26 d’abril: Assistència a l’Assemblea General Ordinària del Consejo 

General de Colegios. 
 

- 5 de maig: Reunió Grup de peritatge. 
 

- 7 de maig: Reunió amb Àngels Nogué (Diputació BCN) 
 

- 7  de maig: Reunió amb la Presidenta i Director Fundació Congrés Català 
de Salut Mental 

 
- 5 de maig: Reunió amb el grup de gent gran.- 

 
- 21 de maig: Signatura del Conveni de col.laboració  amb el Fòrum de les 

Cultures 2004 
 

- Assistència II Congrés Adopció de Catalunya i Adopció Internacional.29, 
30 i 31 de maig. Departament de Benestar Social. Palau de la Generalitat. 

 
- 5 de juny: Reunió Comité Científic FEDAIA – Fòrum 2003. 

 
- 5 de juny: Reunió Fòrum Atenció a les Persones. 

 
- 26 de juny: Entrevista amb Institut d’Assisstència Sanitària per parlar del 

IV Congrés d’Atenció Primària i Salut Mental. 
 

- 9 de juliol: Reunió Observatori de la Infància i l’Adolescència. 
 
 
 
 
OFERTA FORMATIVA 
 
SEU DE BARCELONA1 

                                                 
1 Els cursos que s'han realitzat són els que no tenen l'asterisc. 



 
 
OFERTA FORMATIVA PRIMER SEMESTRE-2003 

 
  
Curs: Prestacions socials: contributives, no-contributives i assistencials, 
de 28 hs.  
 
Aquest curs planteja 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 nostra 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: Suport emocional, de 20 hs. (*) 
 
El curs de suport emocional s'ha ofertat donada la situació que habitualment 
observem en el nostre exercici professional, com per exemple les angoixes, les 
emocions i les conductes dels pacients i/o familiars provocades pels seus 
pensaments irracionals. El curs planteja la utilització de la teoria racional emotiva 
comportamental (REBT), basada en la idea que tant les emocions com les 
conductes són producte de les creeences de l'individu i de la interpretació de la 
realitat. 
 
Curso: Los contextos biográficos de la violencia sexual en las familias. 
Análisis e intervención desde una perspectiva sistémica-narrativa, de 20 hs. 
(*) 
 
La finalitat d'aquest curs és la d'oferir guies d'anàlisi i d'intervenció sobre la 
violència sexual que es produeixen dins els contextos familiars, tenint en compte 
especialment l'impacte de les emocions sobre el professional, així com també 
s'analitza el discurs que s'elabora en l'entorn d'aquest àmbit. 
 
Curs: Taller de casos pràctics, de 24 hs. (*) 
 
El taller de casos pràctics pretén ser un taller pràctic especialment per aquells/es 
professionals que preparen algun tipus d'oposició, destinat a oferir elements de 
judici, comprensió teòrica i capacitació tècnica en la realització de supòsits 
pràctics que es poden donar dins l'exercici professional, o com a prova dins una 
fase d'oposició.  
 
Taller: Vivències per a la Reflexió, la metodologia del joc i les dinàmiques 
actives aplicades al treball amb adults, de 16 hs. (*) 
 
El contingut d'aquest curs es basa en jocs i experiències de participació en grup, 
que permetin la reflexió i la comprensió vivenciada d'aspectes personals i socials 



d'interès. Ens mostra el valor d'aquestes estratègies actives en els processos de 
creixement personal, social, d'aprenentatge, i d'integració grupal.  
  
 
OFERTA FORMATIVA SEGON SEMESTRE-2003 

 
  
Curs: Profesión y Conflictos Éticos en la Práctica, de 20 hs. (*) 
  
Aquest curs s'ha programat per a tractar l'aspecte ètic en el propi exercici 
professional, amb l' objectiu d'introduir els conceptes i promoure la reflexió, així 
com també proposar criteris i models de presa de decisió que serveixin d'ajuda 
als profesionals en situacions èticament conflictives. 
 
Curs: Habilidades Directivas. Dirección del Trabajo en Equipo. Métodos y 
técnicas, de 20 hs.  
 
El curs d'habilitats directives i direcció del treball en equip ha estat programat per 
a dotar d'elements teòrics-pràctics per al desenvolupament professional en llocs 
de comandament o de direcció, així com l'aportació d'un marc metodològic i 
conceptual que permiti potenciar les habilitats i les actituds en l'exercici d'un rol 
de lideratge. 
 
Cursos: D'Habilitació com a pèrits en Dictamen Pericial Social, de 32 hs. 
 
Enguany s'han realitzat tres cursos de formació perquè considerem que cal tenir 
una formació al respecte i garantir uns coneixements sobre la funció del perit i de 
l’informe pericial segons la la Llei d’Enjudiciament Civil [LEC]. Els 
Treballadors/res socials estem capacitats, segons 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. 
 

 
Taller: Aprofundiment sobre la defensa i testificació judicial dels informes, 
de 20 hs. 
 

L'objectiu d'aquest curs es centra en poder treballar i reflexionar sobre les 
dificultats que ens podem trobar com a perits socials des del moment que se'ns 
encarrega de fer un peritatge. S'analitzen els passos fins la finalització del 
procés, repassant els aspectes significatius de l'informe pericial i l'anàlisi de les 
entrevistes i el testimoni del pèrit en la sala, per tal de dotar al participant de 
tècniques d'interrogatori, documentació escrita i persuasió a la Sala de Justícia. 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
SERVEI BORSA DE TREBALL (BT) 
COL·LEGI OFICIAL DE DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL I ASSISTENTS SOCIALS DE CATALUNYA 

 
 
RELACIÓ DE COL·LEGIAT/ES  INSCRITS AL SERVEI  BT 
 
El nombre d'inscrits al servei de Borsa de treball durant l'exercici 2003 és d'un 
total de 1.848 col·legiats/des, que representen en nombre i per delegacions 
territorials: Seu de Barcelona (1234 col.2), Delegació de Girona (109 col.), 
Delegació de Lleida (250 col.), Delegació de Manresa (67 col.) i Delegació de 
Tarragona (188 col.). En percentatges, queda distribuït de la manera següent: 
 

Inscrits BT per Delegacions

66,77%

10,17%
3,63%

5,90%

13,53%

Barcelona Girona Lleida Manresa Tarragona
 

 
El creixement del nombre d'inscrits respecte el tancament de l'exercici passat 
2002 ha estat d'un 10,53%. 
 
 
 
ACCIONS REALITZADES 
 

 Informació d'ofertes laborals. 
 

-  Tipologia d'ofertes laborals: perfil professional, àmbit territorial,  tipus de 
contractació,  tipus d'institució, tipus de jornada, i vies de provisió de les 
ofertes que s'han fet difusió. 

 
 Pre-seleccions de currículums. 

 
 Informació de creació de borses de treball. 

 
 Enviament de documentació: normativa i legislació, i Agendes del 
Consejo. 

 
 Accions del Servei Català de Col·locació. 

 
 Demandes en relació al servei BT, i d'informació, orientació i 
assessorament. 

 
 Gestió de les llistes de peritatges. 

 

                                                 
2 Col. : Col·legiats/des 



 Altres accions: sorteig de tres invitacions per al Congrés "Adopció a 
Catalunya i Adopció Internacional- complexitat i nous horitzons", organitzat per 
l'Institut Català de l'Acoliment i de l'Adopció, maig de 2003. 

 
 Relacions institucionals. 



Informació i Tipologia d'Ofertes Laborals 
 
 

Perfil professional 
 

Nombre 

DTS/AS 248 
Perfils directius 
(Director, Supervisor, Coordinador,
Gestor, Cap de servei) 

40 

Tècnics en l'àmbit social 141 

Docent 5 

Altres 20 

Total      454 
 

Perfil professional  (en percentatges)

31,06%

4,41%

1,10%54,63%

8,81%

AS Càrrecs directius Tècnics àmbit social
nt Altres

 
 
 
Àmbit Territorial  
 

Nombre 

Barcelona 248 

Girona 25 

Lleida 20 

Tarragona 24 

Estat Espanyol 137 

Total      454 
 

Àmbit territorial  (en percentatges)

4%

30,18%

54,63% 5,29%

5,51%

arcelona Tarragona LLeida Girona Estat Espanyol
 

 
 
Tipus de contractació 
 

Nombre 

Indefinit/fix 226 

Temporal/Obra i servei/interinatges 209 

Pràctiques 9 

Funcionari 10 

Total 454 

 
 
 

Tipus de contractació  (en percentatges)

49,78%

46,04%

1,98%
2,20%

Indefinit/fix

Temporal/ Obra i servei/
Interinatges
Pràctiques

Funcionari

 

  
 
Tipus d'institució 
 

Nombre 

Pública 284 
Privada de gestió de serveis públics /
privada concertada 38 

Privada 121 

Total 454 
 

Tipus d'Institució  (en percentatges)

64,11%8,58%

27,31%

Pública Privada de gestió de serveis públics/ concertada  Privada 

 
  



 
Tipus de jornada 
 

Nombre 

Completa 331 

Parcial 123 

Total 454 
 

Tipus de jornada  (en percentatges)

72,91%

27,09% Completa

Parcial

 
  
 
Vies de provisió 
 

Nombre 

Intermediació a petició
d'institucions/Administracions 171 

Servei Català de Col·locació 62 

Publicades en Diaris Oficials 220 

Altres 1 

Total 454 
 

Vies de provisió (en percentatge)

37,67%

13,66%

48,46%

0,22%

Intermediació amb
institucions i
administracions
Servei Català de
Col·locació (SCC)

Publicades en diaris
oficials

Altres

 
 
 

 Pre-Seleccions de Currículums 
 
Durant l'exercici 2003 s'han realitzat un total de 7 pre-seleccions de 
currículums. 

 
 

 Informació de creació de borses de treball 
 
Durant l'exercici 2003 s'ha informat  de la creació d'un total de 7 borses de 
treball3. 
 
 

 Enviament de Documentació: Normativa i Legislació, i Agendes del 
Consejo General 

 
Enguany s'ha fet arribar puntualment les novetats legislatives, així com les 

Agendes Professionals del Consejo General. 

 

 Accions del Servei Català de Col·locació (SCC) 
 
Com a centre col·laborador del Departament de Treball de la Generalitat, som 

centre tutor de 562 persones del sistema del Servei Català de Col·locació, i 

durant l'exercici 2003 s'han realitzat un total de 482 accions4. 
                                                 
3 Borses de Treball: Institut Català de la Salut -Lleida, Ajuntament de Viladecans, 
Diputació de Barcelona (2), Institut Municipal d'Educació (IME)- Ajuntament de Mataró, 
Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona i Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida. 



 Demandes en relació al Servei BT, d'Informació, Orientació i 
Assessorament Laboral 

 
Enguany s'han realitzat 2.791 consultes5, i s'han realitzat un total de 292 

entrevistes. 

 

 Gestió de les llistes de peritatges 
 
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 Interior. 

 
 Altres Accions 

 
Durant el mes de maig es va sortejar 3 invitacions, entre col·legiats/es en situació 

d'atur, per a assistir al Congrés "Adopció a Catalunya i Adopció Internacional- 

complexitat i nous horitzons", organitzat per l'Institut Català de l'Acolliment i de 

l'Adopció de la Generalitat. 

 
 Relacions Institucionals 

 
Durant l'exercici 2003 s'han mantingut relacions en matèria de Borsa de Treball 

amb més d'un centenar d'institucions, que en percentatges segons el tipus 

d'institució (pública/privada) queda representat de la forma següent: 
 

Relacions Institucionals BT any 2003

13,73%

86,27%

Administració Pública

Administració Privada 

 

                                                                                                                                                   
4 Accions del SCC: 1) Alta al SCC, 2) Renovació del CV del SCC i 3) Casaments oferta-
currículum. 
5 Càlcul: valor real consultes rebudes via correu electrònic+ valors estimatius al respecte: 
25% consultes telefòniques,  i 15 % personalment. 



 



 
Relació d'institucions 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

AJUNTAMENT DE SALT 
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE SAVALL 
AJUNTAMENT DE TORDERA 
ARTISTAS-INTERPRETES-SOCIEDAD DE GESTIÓN AISGE 
ASIB, S.L. ATENCIÓ INTEGRAL DE BARCELONA 
ASS6. COMARCAL URGELL D'AJUDA AL MINUSVÀLID 
ASS.APRODISA 
ASS.CAT.DE FAMILIARS, USUARIS I COL·LABORADORS DE CENTES GERIÀTRICS ASSISTITS -ACFUC 
ASS.CAT.D'INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ -ACIDH 

ASS.CAT.PER LA PROMOCIÓ DE LES PERSONES SORDES (ACAPPS) 
ASS.DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DEL BARCELONÈS NORD 
ASS.DE LLUITA CONTRA LA DISTÒNIA- ALDEC 
ASS.DE PARES DE MALALTS MENTALS DAU 
ASS.DE TREBALLADORS I IMMIGRANTS MARROQUÍS DE CATALUNYA -ATIMCA 
ASS.DE VEÏNS FONT DELS CAPELLANS (MANRESA) 
ASS.ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER - BARCELONA 

ASS.ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER - GIRONA 
ASS.INICIATIVES SOCIALS ADIS 
ASS.INSTITUT GENUS 
ASS.PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA ASPID 
ASS.SALUT MENTAL PONENT 
ASSESSORIA LA BARCELONETA 
ATENCIÓ SOCIAL INTEGRAL DE BARCELONA- ASIB- S.L. 

BARNA-VERD, SCCL 
BB SERVEIS- EMPRESA DE SERVEIS A DOMICILI 
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA 

CÀRITAS DIOCESANA DE VIC 

CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL 
CENTRE DE DIA I SERVEIS PER A LA GENT GRAN NOUS AVIS 

CENTRE DE JOVES I ADULTS ACIS 

CENTRE D'HIGIENE MENTAL LES CORTS 

CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 
CONSULTORIA DE RRHH OPTAR 
CORPORACIÓ SANITÀRIA CLÍNIC. CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA LES CORTS 
CREU ROJA JOVENTUT -LLEIDA 

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 
EMPRESA DE SERVEIS DOMICILIARIS SERSA 

ESCALERCONSOP, SCCL 
FED.D'ASS. DE VEÏNS D'HABITATGE SOCIAL A CATALUNYA 
FEDERACIÓ ASS.DE VEÏNS D'HABITATGE SOCIAL DE CATALUNYA (FAVIBC)- ASS.VEÏNS BLOCS JOAN CARLES 

                                                 
6 Ass. : Associació. 



FEMAREC, SCCL 

FORMACIÓ, INFORMACIÓ I SERVEIS SOCIALS-FISS 

FUNDACIÓ ASPANIDE 
FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR DE DISMINUÏTS PSÍQUICS 

FUNDACIÓ CIREM 
FUNDACIÓ JAUME BOFILL 
FUNDACIÓ LLARS AMISTAT DE GIRONA 
FUNDACIÓ LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE- F.P. LA GAVINA 
FUNDACIÓ PRIVADA  MARPI 
FUNDACIÓ TALLERS DE CATALUNYA 
GAPS 
GEROND MEDIC, S.L.- RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ASSISTIDA PARC DEL CLOT 
GRUP MÚTUA DE TERRASSA FUNDACIÓ VALLPARADÍS 
GRUP ORGANIGRAMA 
GRUPO BALLESOL 
GRUPO SIFU, S.L. 
HOSPITAL ASEPEYO DE SANT CUGAT 
HOSPITAL ASIL DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
HOSPITAL DE MATARÓ 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 
HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA 
HOSPITAL SANTA CATERINA DE GIRONA 
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT DE LLEIDA 

INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL 
INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL -IRES- DE LLEIDA 
ITER CONSULTORES COMERCIALES 
LIDER SELECCIÓ, S.L. 
LLAR RESIDÈNCIA L'ESTRELLA 
MAP, ASSESSORAMENT I SERVEIS EN GERIATRIA,S.L. 
MITON, S.L. 
RESIDÈNCIA CAN ROVIRA, S.L. 
RESIDÈNCIA D'AVIS PIERA  
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CAN ROVIRA 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA EL JARDÍ 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LES PALMESES 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MIRANDA 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA DE MARTÍS 

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D'URGELL 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT ROC DE CANET 
RESIDÈNCIA GRUSEAN 
RESIDÈNCIA LLAR DE L'ANCIANITAT INGLADA VIA 
RESIDÈNCIA METROCES CASTELL D'OLIANA 
RESIDÈNCIA PINEDA 

RESIDÈNCIA VILÀ I VILÀ 
SANITAS RESIDENCIAL 
TEB- ESCOLA TALLER BARCELONA 
TECSALSA- C.OCUPACIONAL DISMINUÏTS PSÍQUICS 
UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA- ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL AGRÀRIA 
UNIÓ GENERAL DE TREBALADORS DE LA U.G.T 
WORKPOINT- EMPRESA DE SERVEIS 



 
 
Consell Assessor d'Ètica 
 
 
Introducció.  
 
El Consell Assessor d'Ètica del Col·legi, que el 2004 arriba als seus vint anys 
d’existència, es regeix actualment pel Reglament de Règim Intern del Col·legi 
(del 1986) i a més te en compte els conceptes i normes contingudes en el 
projecte de nous Estatuts del Col·legi, si bé de forma orientativa fins que siguin 
aprovats.  
 
D’acord amb l’esmentat  Reglament,  és funció del Consell Assessor d’Ètica 
assessorar la Junta de Govern  en matèria de deontologia professional 
respecte a qüestions plantejades per la  Junta, per persones col·legiades, per 
entitats o per ciutadans/nes. 
 
Són també funcions del Consell Assessor d’Ètica emetre opinions, 
recomanacions i dictàmens respecte a qüestions d'ètica professional,  establir 
les normes deontològiques referides al treball social com a fonament del Codi 
d'Ètica del Col·legi de Catalunya, i  definir els procediments d’aplicació de les 
normes que estableix i les circumstàncies en què han de regir. 
 
El Consell Assessor d'Ètica consta de set membres  que en formen part durant 
quatre anys, es renova cada dos anys, una vegada tres membres i l'altre 
quatre, alternativament. 
 
La designació dels membres del Consell Assessor correspon a la Junta de 
Govern que en vota tres o quatre, segons escaigui, d'entre els/les candidats/es 
compresos en una llista formada per: 
 
. candidats/es proposats pels col·legiats/des, amb un mínim de quinze 
signatures. 
 
. candidats/es proposats per cada un dels membres de la Junta de Govern amb 
el benentès que cadascun d'ells pot proposar, com a màxim, dos noms. 
 
Els membres del Consell Assessor elegeixen un coordinador/a i un 
secretari/ària, entre els seus components; actualment s’ha establert una rotació 
que contempla mandats de sis mesos.  
 
La metodologia de treball del Consell es basa en la discussió de les diverses 
qüestions entre els seus membres, en l’estudi dels documents deontològics, i 
en consultes ocasionals a especialistes en determinades matèries. Si cal per 
aclarir algun punt, es demana a les persones involucrades en la consulta 
plantejada la seva presència en una reunió del Consell.  
 
El acords del Consell Assessor es prenen per consens i quan aquest no es pot 
aconseguir, per majoria absoluta. En cas d'empat, el coordinador/a té vot de 



qualitat. Els acords del Consell Assessor no són vàlids si no assisteixen a la 
reunió en què es prenen, com a mínim, la meitat més un dels membres que el 
componen. 
 
Tot i que el Reglament només determina una reunió cada dos mesos, el 
Consell Assessor actualment es reuneix, almenys, una vegada al mes en 
reunió ordinària i en sessió extraordinària sempre que calgui. 
 
Els col·legiats/des poden adreçar les seves consultes al Consell  a través de la 
Junta  o directament, fent-les arribar a la Secretaria de la seu del Col·legi. 
 
 
Membres: 
 
Durant l’any 2003 s'ha produït la renovació de dos membres del Consell, la 
Montserrat Gabriel i la Petra Bonilla  El mes d’octubre, va finalitzar la seva 
tasca la  l’Anna Morató.   
 
Actualment, la composició del Consell és la següent: Josefina Bassets, Jordina 
Cunill, Montse Gomis, Montserrat Plans, Glòria Rubiol, Olga Ruesga i Palmira 
Tejero.    
 
Les coordinadores de l'any 2003 han estat l'Olga Ruesga i la Josefina Bassets. 
Les secretàries la Palmira Tejero i la Montserrat Plans.  
 
Activitats: 
 
Durant aquest any 2003 el consell s’ha reunit 11 vegades de manera ordinària i 
una en sessió extraordinària. De manera habitual es reuneix el tercer dimecres 
de cada mes a la seu del Col·legi.  
 
S’han rebut 12 consultes sobre els temes següents: equip de RTS, 
confidencialitat professional, maltractaments d’infants i gent gran, 
abandonaments d’infants, sobre la intervenció de professionals del treball social 
(dues consultes), voluntats anticipades, el reglament d’Atenció Primària, 
assessorament legal, selecció d’un professional no de treball social, suposat 
intrusisme professional, circuit per accedir a un centre d’acollida per a dones 
maltractades.  
 
Dels temes consultats, una vegada estudiats i debatuts en el  Consell, es va 
considerar que quatre d’ells no eren de la nostra competència. De tots els 
temes consultats, s’ha donat resposta pertinent a les persones que han 
formulat la consulta.  
 
Altres activitats han estat, una sessió informativa amb un representant de la 
Fundació Campus Arnau d'Escala sobre l'ètica aplicada als Serveis Socials i 
una xerrada a un grup de professionals del Treball Social de Mataró, sobre la 
confidencialitat i el secret professional.  
 
 



Valoració de l’activitat realitzada. 
 
Amb una observació atenta de les activitats abans descrites, veiem que una 
part molt significativa del conjunt de les consultes, en concret quatre, es 
refereixen a conflictes de caràcter relacional en contextes laborals. L’objecte de 
la consulta no era un dilema ètic de treball social, sinó una consulta centrada 
en situacions laborals complexes.  
 
Pel contingut de les demandes observem que hi ha col·legiats i col·legiades 
que apel·len al Consell Assessor d’Ètica com si fos un òrgan “alternatiu” a la 
Junta de Govern. A partir d’aquesta premisa, ens han consultat en relació a 
discrepàncies amb la gestió col·legial i/o directrius preses per la Junta de 
Govern. Aquestes demandes han estat objecte de la nostra deliberació, però la 
resposta donada va ser-ho en el sentit de que no som un “defensor del 
col·legiat”.  
 
Com a conseqüència d'aquesta valoració, el Consell Assessor d'Ètica es 
planteja difondre els objectius i funcions del Consell tant entre els col·legiats i 
col·legiades com a altres institucions vinculades a l'ètica.  

 



 
 
GRUPS DE TREBALL i COMISSIONS 
 

 
 

GRUP DE TREBALL D’ÀREES BÀSIQUES DE SALUT 
 
INTEGRANTS 
 
Es tracta d’un grup obert. No sempre som els mateixos. Alguns “territoris” 
envien representants, però són rotatius. Com a participants, sempre comptem –
a les actes de reunió- els assistents i els que s’excusen. 
Hi participen treballadors socials d’àrea bàsica de salut de tot Catalunya, i de 
diferents entitats proveïdrores (ICS, i altres...). També hi participen sovint, 
els/les alumnes de pràctiques. Solem ser entre 15 i 30 participants. 
 
Desde el 8/5/03, els representans del grup són: Alícia Medina i Manel Pera 
 
PERIODICITAT DE LES REUNIONS 
 
Les reunions són mensuals. Generalment, el segon dijous de mes, a les 9.30 h. 
(solen durar unes 2 hores). 
 
NÚMERO DE REUNIONS REALITZADES DURANT L’ANY 2003 
 
11 reunions 
 
TEMES TRACTATS I ACTIVITATS REALITZADES 
 
Bàsicament, es tracta d’un fòrum de debat de les qüestions que afecten el 
treballador social d’àrea bàsica de salut i el rol que desevolupa.  
 
• xerrada de Marcela Miró i Isaac Llauradó, de At. a l’Usuari, del Consorci 

Sanitari de Barcelona, sobre els tràmits de l’assistència sanitària als 
immigrants, etc... 

• xerrada d’Assumpta Benito, treballadora social de jutjats: incapacitacions, 
situacions de risc... 

• estudi –no finalitzat- sobre les tramitacions del dret a l’assistència sanitària 
dels immigrants 

• carta oberta a la Dra. Olga Pané (CSB), sobre el rol  i en defensa del TS a 
les ABS 

• comissió d’informàtica: confecció de la valoració social a l’e-cap (història 
clínica informatitzada de l’ICS) 

• comissió de sòciosanitaris: seguiment del circuit sòciosanitari a Barcelona 
ciutat 

• inici de la confecció d’un vademècum actualitzat: recull d’adreces 
electròniques, per a agilitar la comunicació, l’enviament d’actes... 

• creació de noves comissions: cartera de serveis i immigració 



 
 
VALORACIÓ 
 
Al ser un grup nombrós, sense els mateixos participants sempre, fa que la 
dinàmica sigui  molt irregular. La gent té ganes de fer coses, i malgrat les 
dificultats, sempre es tiren endavant, i es plantegen nous temes i situacions per 
a tractar. És molt important per als professionals tenir aquest espai, i s’ha 
convertit en un punt de referència per a tots els treballadors socials d’abs de 
Catalunya, alhora de compartir i plantejar les qüestions que ens afecten. 
 
ACTIVITATS /  PROJECTES 2004 
 
• continuar amb el treball de les comissions 
• fer, de tant en tant, xerrades interessatns amb convidats 
• creació d’una “comissió de defensa de la professió”, en resposta a les 

dificultats en què es troba el treballador social d’abs (entrar en el debat 
tècnic i polític...) 

 
 
 
  
  
  
 GRUP DE  TREBALL D’ATENCIÓ PRIMERENCA 
  
Integrants: 
 
Araceli Aparicio, col.767 
Josefina Bonvehi, col. 2069   
Carme Gelonch, col. 3639          
Rosa González. col. 1650              
Glòria Icart , col. 3003         
Pilar Ribera, col. 541                    
Elena Sans , col. 1029           -  
  
Altes durant l’any: 
  
Mª Teresa Criach, col. 356      
Mª Teresa Comas, col. 2003       
Adela Rodríguez, col. 3676         
 Elena Subirada,          
  
Nombre de reunions: 
  

• 10 reunions de grup.  
• 3  reunions de treball i assessorament amb el sociòleg: Sr. Torralba. 

  
Periodicitat: mensual. 
  



Temes tractats: 
  

-     continuant l’estudi realitzat durant l’any 2002 “Nous models familiars i 
noves formes d’intervenció social” es va acordar d’iniciar un altre referit a 
“Els perfils de les famílies ateses durant l’any 2003 en Atenció 
Primerenca”. Comptem amb l’assessorament del Sr. Torralba –sociòleg- 

-     tres sessions de treball es dedicaren a preparar la comunicació que ens 
fou sol·licitada per l’ ACAPP, per tal de participar a les Jornades 
d’Atenció Precoç, amb el tema “Prevenció” 

  
Activitats realitzades: 
  

-     es va confeccionar una fitxa socio-familiar i vàrem definir els ítems 
inclosos en la mateixa. A continuació es va fer un buidat d’una mostra de 
242 expedients de famílies, com inici del treball anomenat anteriorment. 

-     Participació en les XI Jornades d’Atenció Precoç a la comunicació 
“Prevenció i Atenció Precoç”. 

  
Projectes: 
  

-         finalitzar el treball iniciat. 
-         Participar en les pròximes Jornades de l’ACAPP. 
-         Realitza un resum del treball un cop finalitzat i enviar-ho a l’ACAPP i 

a   la Revista RTS per tal que donin el vist-i-plau i pogués  ser publicat. 
  
 
  
Grup de treball d’Empresa 
 
Integrants: 
 
Amelia Baldajos, col.  27 
Isabel Bonel, col. 1429 
Beatriz González, col.  799 
Esperanza Pérez , col. 3401 
M. Luz García de la Serrana, col. 2008 
 
El grup de TSE es reuneix el tercer dimecres de cada mes de 9,30h fins les 
11,30h. 
S’han realitzat un total de 10 reunions durant l’any 2003. 
 
 
Els temes i les activitats que el grup de TSE ha desenvolupat durant l’any 
2003 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. 

 
 Assistència dels membres del grup a diferents cursos: 

 Tècniques per a convertir problemes en solucions intel·ligents en 
l’àmbit de les organitzacions. 

 Acompanyament a la mort i al dol 
 Introducció a la mediació 
 Conciliació de la vida laboral i familiar 

 Tècniques de mediació familiar 
 

 
Exposició i anàlisi als membres del grup dels cursos següents: 

 Tècniques per a convertir problemes en solucions intel·ligents en l’àmbit de 
les organitzacions 

 Acompanyament a la mort i al dol 
 
 
La valoració de l’any 2003 és positiva, s’han assolit quasi en la seva totalitat els 
objectius proposats. 
 
 
Activitats i projectes per l’any 2004 
 
 

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

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

privada. 
 

 Exposició i anàlisi als membres del grup dels cursos realitzats durant l’any 
2003. 

 Introducció a la mediació 
 Conciliació de la vida laboral i familiar 
 Tècniques de mediació familiar 

 Seguretat Social 
 

 Assistència i posterior exposició i anàlisi als membres del grup dels cursos 
que es realitzin durant l’any 2004. 

 
  
  
  
 
 
 
 



GRUP  de T.S.  d' ENSENYAMENT  2003 
 
 
1. Integrants :    
El grup està format  per un conjunt de 50  companys/es aproximadament , dels 
que  ens hem trobat de forma habitual  és de 25 / 30 . 
Tasca professional  desenvolupada en  equips d' assessorament pedagògica  
( EAP ) , en equips del programa d' educació compensatòria ( PEC ) i en 
centres d' educació especial ( CEE ) .  
 
AGUSTÍ BONET, MONSERRAT, col. 671 
ANDUJAR CASTRO, ESTHER, col. 3221 
BERGADA GASPAR,  CARME, col. 2894 
CALLEJA  CALTES , ROSA , col. 2020 
CASTRO SALAS , MARGARIDA, col. 4915 
CIVIT AIXALÀ.  Mª ANTONIETA, col. 427 
CLASSEN  MIÑO, ALEXIA, col. 167 
ESCUTE  PARDO,  MARTA, col. 1904 
FONTBONA  MISSE, MONTSERRAT, col. 2231 
FORT  MANRESA, FRANCESCA, col. 796 
GARCIA CARA , ANA ISABEL, col. 3875 
GRAU CAMPEON, GEMMA, col. 723 
GUASCH FORMIGÒS, FRANCINA, col. 428 
HERRERA FERRÈ , OSCAR  ( no col·legiat  ) 
IRIGUIBEL  VILARMAU, SAGRARI, col. 674        
LLOBET  MANONELLES, GEMMA, col. 1783 
LLOBET  MASCARO , DOLORS, col. 457             
LORES MARAGALL, JUNE   ( no col·legiada ) 
MONTE  QUER, ANNA, col. col. 3326                            
PARES GOMEZ, ANNA                           
PEREZ  GARCIA, MARISA, col. 1112                       
PRATS CINCA,  AUREA, col. 3771                          
RENOBELL SOLER, Mª ROSA , col. 1105                
RIPOLL VILA , ANNA, col. 4425                               
ROMANO  JESUS, MARGARIDA, col. 2355             
RUBIO RAMIREZ , FERNANDA, col. 3739              
SANTAMARIA ARRANZ, MAITE , col. 2063             
SILVA FERNADEZ, MADALI , col. 2635                   
SUBIAS ROCABERT, RAMONA, col. 876              
TORAN GARCIA, MARGARIDA, col. 1218               
VALLS FERRER, GLORIA, col. 1098                        
VILLAR GUERRERO , CARIDAD, col 1826 
VIRGILI CAMPS, ROSA, col. 822 
VIVES VIDAL , CRISTINA, col. 475 
 
2. Altes i baixes dels integrants : 
Actualment ,  febrer del 2004,  ja  conformem  aquest grup D.T.S. d' 
Ensenyament  70 companys/es  distribuïdes per les quatre províncies   . 
Aquests nous companys no han arribat a  participar en les reunions que s' 
havien fet periòdiques anteriorment .  



 
3. Periodicitat de les Reunions  i Reunions fetes  a l' any 2003 : 
 
Es preveien de forma mensual com la resta dels anys anteriors,  mentre no ens 
donessin resposta a la petició que havien fet  al Departament d' Ensenyament  
al mes de Gener - 03 de que ens reconeguessin el dret i la necessitat de fer 
aquestes reunions ubicades  a la seu del propi  Departament, com altres 
col·lectius  treballadors del mateix  Departament . 
  
Així , hem fet   2 reunions ,   el 11 de febrer  i  el 4 de març  . 
 
La propera reunió , al mes d' Abril  ja la vam poder fer  a la seu del 
Departament  , de forma regularitzada amb documents . 
A partir  de llavors , NO  hem  plantejat tornar a fer  més reunions a la seu del 
Col·legi  D.T.S. ,  per falta de temps que possibiliti la trobada del grup majoritari  
com abans  .  NO per falta de necessitat,   per debatre informació laboral que 
necessitem, i en les reunions  planificades al Departament nostre , no  aporten 
espai de temps  per a plantejar temes de condicions laborals pròpiament .   
 
4. Temes / Activitats realitzades  : 
 
- traspassos d' informació  de temes laborals , normatius , d' experiències de 

la nostra pràctica professional , i dificultats de la pràctica interdisciplinar en 
els nostres equips de treball .  

- elaboració de proposta de formació presentada al Departament E.  
- elaboració de proposta d' acollida de les nostres reunions periòdiques 

com a internes  al Departament  E. 
 

5. Valoració  :  
 
La valoració és  positiva  pel fet de tenir disponible  aquest espai , mentre no 
havíem tingut  la ubicació al Departament  posteriorment . 
 
6. Previsió :    
 
No es preveu  sol·licitar de nou l' ús del espai del Col·legi ,  durant  l' any 2004 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO 
 
Mª José CAÑETE, col. 5274 
Milagros CASTILLO,  
Teresa CODINACH, col. 456 
Montse JUANOLA, col. 1674 



Isabel MARIN, col. 965 
Isabel MESTRES, col. 1310 
Anna NAVARRO, col. 2402 
Laura MENENEDEZ, col. 4403 (hasta mayo)      
Mª Jesús REAL, col. 5143 (a partir de mayo)  
Mª Luz RODRIGUEZ , col. 115 
Olga SALVAT, col. 3387 (desde octubre)  
Gemma SERRA, col. 3407 
Pilar GUTIERREZ, col. 3059 (por motivos internos de su Institución, sólo acudió 
a las 2 primeras reuniones.) 
 
Empezamos el Curso 02-03 revisando los Protocolos que tenemos para:   
A)  Maltractament a  Dones  y  B) Infància en risc 
Asímismo dedicamos varias sesiones al estudio de la estructura organizativa de 
los distintos Hospitales representados. 
Seguidamente estuvimos analizando la Documentación Social que se utiliza 
en cada uno de los Hospitales, cotejándola con las diferentes Leyes y Normas 
que deben regirlos y valorando en profundidad los contenidos; tras lo cual 
hemos podido establecer cuál es la Documentación Social básica que debemos 
cumplimentar. Sería muy positivo unificar la misma en lo posible, de cara a dar 
una mayor seriedad profesional. 
Los distintos miembros de la Comisión han acudido a diversos Congresos y 
Jornadas, sobre las cuales hemos hecho a posteriori las oportunas reflexiones, 
haciéndonos partícipes a todos de la documentación y conclusiones aportadas. 
Así como también nos hemos hecho eco de las novedades que han ido 
surgiendo sobre nuestro trabajo y otras cuestiones de interés general. 
Estamos participando con el Consejo Gral. de Colegios de AS/DTS en el 
estudio que llevan a cabo sobre nuestro trabajo. 
Al inicio del Curso 03-04 estamos dedicando todo el esfuerzo a la Organización 
de las Jornadas de Trabajo Social Hospitalario que llevaremos a cabo en el 
1er trimestre del año 2004, y de las cuales ese Colegio ha sido puntualmente 
informado. Al mismo tiempo que seguimos profundizando los temas: -Trabajo 
por Protocolos, -Funciones,  y  -Acreditación de Centros Sanitarios. 
Insistimos en la importancia de la participación de más Hospitales para aunar 
esfuerzos en aras a proporcionar una mejor base científica al Trabajo Social.  

 
 
 
 
COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 
1.- INTEGRANTS 
 
- Isabel Acha 
- Gemma Blasco 
- Maria Carrera 
- Amparo Cerezo 
- Pilar Massana 
- Assumpta Palos 
- Àngels Saez 



- Maria Llaneras 
 
 
2.- PERIORICITAT 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. 
 
3.- NUMERO DE REUNIONS REALITZADES DURANT L’ANY 2003 
 
- 18 reunions 
 
4.- TEMES TRACTATS I ACTIVITATS REALITZADES 
 
- Articles i notícies als medis de comunicació del Col·legi (sobre temes de 

solidaritat , immigració, …). 
- 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 2003. 
- Selecció dels projectes presentats a la Convocatòria. 
- Acte de presentació dels projectes seleccionats. 
- Preparació del Fòrum d’Immigració. 
 
5.- 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 tercera edició 
del nou format que s’ha donat a la Convocatòria Pública de projectes de 
solidaritat, es considera  consolidada una forma de fer en relació a aquesta 
activitat. 
Així, també valorem que el nostre grup en aquest moment està consolidat i 
garanteix la continuïtat dels objectius que es marca aquesta comissió. 
 
6.- ACTIVITATS O/I PROJECTE DE TREBALL 2003 
 
 
- Continuar realitzant seguiment de les adhesions a plataformes i campanyes 
- Aprofundir en temes sobre cooperació, solidaritat i immigració. 
- Continuar portant a terme el cicle de debat sobre tema immigració 
- 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 2004 
- Donar a conèixer els projectes seleccionats. 
 
 
 
ACTIVITATS I PROJECTE DE TREBALL  2004 
 
La Comissió ens plantegem : 



 
• Continuar realitzant seguiment de les adhesions a plataformes i campanyes. 

En aquest any especialment la Plataforma contra la guerra i l´aniversari dels 
“ 10 anys de l´acampapada per exigir el 0´7%. 

• Aprofundir en tenes sobre coperació, solidaritat i immigració. 
• Continuar la participació en els medis de comunicació del Col-legi 
• Continuar en la línea de la sensibilització 
• Participació en la convocatòria de projectes del 1% per cooperació del 2004 
• Donar a coneixer els projectes seleccionats 
 
En el marc del “Forum d´Inmigració” en el qual vam començar a treballar l´any 
passat des de la Comissió de Cooperació i solidaritat, aquest any 2004 ens 
plantejariem les següents activitats: 
 
-Sessió monogràfica sobre la llei d´estrangeria  
 
Descripció i debat dels aspectes relacionats amb la pràctica social a càrrec 
d´un membre del Col-lectiu Ronda (Pep Manté) 
Calendari : Primers de juny de 2004 
Pressupost: 400 E 
 
-Sessió monogràfica sobre el procés migratori 
 
Ja vam fer una sessió feta a càrrec d´una tècnica de la Fundació Bofill en la 
qual se´ns va fer una introducció al per què dels moviments migratoris. En 
l´explicació del fenòmen ens vam qüestionar determinades polítiques socials i 
econòmiques i el punt de vista de la nostra societat  davant la inmigració i 
també del treballador social davant l´inmigrant. 
 
Creiem que cal seguir aprofundint en altres aspectes relacionats amb la 
inmigració   i per tant plantegem que es podrien fer dues sessions més:  
 
-Una que ens donés a conèixer l´experiència migratòria des d´inmigrants que 
ens puguin parlar d´ells mateixos, dels seus sentiments, de les seves vivències 
i també de com s´han sentit rebuts i com han estat atesos pels professionals, 
de sanitat, ensenyament, serveis socials... 
 
-En una altre sessió creiem que és bàsic que aprofundim sobre la relació 
d´ajuda  que establim com a treballadors socials amb els inmigrants. Pensem 
que és interessant reflexionar e interrogar-nos sobre com ens posicionem com 
a persones primer i després com a professionals davant l´usuari que fa una 
demanda a Serveis Socials En aquest usuari conflueixen les necessitats  i 
problemàtiques que presenti, i que son semblants a qualsevol situació 
presentada per un usuari nascut a Espanya, i el fet que sigui inmigrant.  
 
Aquestes sessions es podrien fer des de la Fundació Bofill ja que és una entitat 
de reconegut prestigi en aquest camp i amb qui ja tenim relacions i la nostra 
proposta es que es fes una sessió a l´octubre i l´altre el novembre per tal que 
tinguessin una certa continuitat . 
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COMISSIÓ DE SERVEIS SOCIALS 
 
 
 
1. Integrants: (Noms i cognoms i núm. Col.legiat/da) 
Chelo Collado. col. 957 
Ester Guardiola. col. 2416 
Elvira Udina. col. 1548 
Nàdia Cànovas. col. 2289 
Glòria Rubiol. col. 20 
Laura Bosch. col. 4010 
Montse Ibarz. col. 46 
Isabel Morales. col. 2246 
Isabel Marcos. col. 3971 
Carmina Puig. col.  823 
Silvia Navarro. col. 1379 
Núria Amat. col.3158 
Montse Griso. col.2735 
 
2. Altes i baixes d'integrants: 
 
Sílvia Navarro 
 
3. Periodicitat de les reunions: 
 
Quinzenals 
 
 
4. Número de reunions realitzades durant l'any 2003: 
 
Des del mes de juliol fins el mes de desembre del 2003 s’han realitzat 9 
reunions de treball. 
 
5. Temes tractats i activitats realitzades: 
 



 Taula rodona en el marc de la Campanya de defensa del Sistema Públic de 
Serveis Socials. A càrrec de : 
• Sebastià Sarassa. Sociòleg. Professor Universitat Pompeu Fabra. 
• Pepe Adelantado. Sociòleg. Professor Universitat Autònoma de 

Bellaterra. 
• Cristina Rimbau. Treballadora Social i psicòloga. Professora Escola 

Universitària de Treball Social de la Universitat de Barcelona. 
• Rosa Sedano. Treballadora Social. Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. 
• Carmina Puig. Treballadora Social i psicòloga. Professora de treball 

social a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
Nota : Montse Griso va realitzar l’exposició del document  de la Sra. Rosa 
Sedano davant la seva absència. 

 Discussió del Manifest del Forum d’Atenció a les Persones i aportacions al 
document. 

 Participació en la coorganització del Forum d’Atenció a les Persones  
 
 
6. Valoració: 
 
 

 Bon ambient de treball. 
 Col.laboració i implicació per part de les components de la Comisió. 
 Assumpció de les tasques assignades. 
 La creació de la Comisió de Serveis Socials es considerà convenient davant 

els aconteixements que implicaven al col.lectiu de treballadors socials i a la 
professió (Manifest de Talavera, Jornades de Serveis Socials d’Atenció 
Primària, i el Forum d’Atenció a les Persones) amb l’objectiu d’aglutinar i 
tractar temes generals que afecten als Serveis Socials. 

 
7. Activitats/projectes 2004: 
 

 Incorporar propostes de treball pel Sistema Públic de Serveis Socials. 
 Participar en el Forum d’Atenció a les Persones (20 i 21 de febrer de 2004). 
 Mantenir la participació al Forum d’Atenció a les Persones. 
 Referent per consultes i propostes sobre els Serveis Socials en general. 

 
La Comisió es planteja reunions mensuals. 
 
 
 
   
 
 
 
GRUP CO-VISIÓ 
 
 
1. integrants del grup: 
 



 
 
NOMS I COGNOMS 
  
Número col.legiada 
 
Montse Hernández, col. 1743 
 
Rosa González, col. 1650 
 
Pilar Ribera , col. 541 
 
Iolanda Olmos 
  
Carme Calafat 
  
Isabel Valls, col. 2975 
 
 
2. Altes i baixes d'integrants 
 
Cap 
 
3. Periodicitat de les reunions: 
 
Ens vam reunir un dia al mes: els últims divendres de cada mes de 18.30 h a 
20.00 h 
 
 
4. Número de reunions realitzades durant l'any 2003: 
 
En total van ser 7 reunions: 
 
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  
 
 
5. Temes tractats i activitats realitzades 
 
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. 



 
Els objectius són: 
- 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 
 
6. Valoració 
 
En general fem una valoració molt positiva, donat que no és fàcil trobar espais 
de reflexió entre nosaltres mateixos- 
 
7. Activitats i projectes 2004. 
 
Com ja heu pogut veure, durant el segon semestre d'aquest any ja no ens hem 
continuat reunint, bàsicament per raons de temps i de feina: totes tenim molts 
projectes en marxa i és difícil compaginar-ho tot. L'experiència ha estat molt 
satisfactòria però també és cert que a vegades costa dedicar un divendres a la 
tarda a espais de feina. No descartem la possibilitat, en un futur, de tornar-nos 
a reunir. 
 
 
 
 
GRUP DE TREBALL DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA 
 
 
1. Les integrants del grup de treball són: 
 
Carme Vilana Puig    nº col.legiada  1228 
Montserrat Margarit Castells  nº col.legiada  2395 
Sandra Bou Andrés   nº col.legiada  5499 
Marta Pérez Serafín   nº col.legiada  3540 
Chelo García Cadenas   nº col.legiada  5254 
Sonsoles Jiménez Jiménez nº col.legiada  1511 
Bely Comas Gabriel  nº col.legiada  1164  
 
Col·laboradores: 
 
- Yolanda Trejo i Gemma Brangolí 
 
 



2. Les altes i baixes en el 2003 del grup han sigut les següents: 
 
Baixes: Berna Villarreal Castaño 
Altes: Bely Comas Gabriel 
 
 
 3. La periodicitat de les reunions del grup de treball és el segon dimecres de 
cada mes en excepció dels mesos d’agost i setembre. 
 
 
4. El número de reunions realitzades durant l’ any 2003 ha sigut de 10 
reunions (en total). 
 
 
5. Els temes tractats i les activitats realitzades durant el 2003 han sigut les 
següents: 
 

- Elaboració d’un document sobre les funcions de les treballadores socials 
en el camp de la salut sexual i reproductiva. 

 
- Elaboració d’un artícle sobre el nostre grup de treball, el qual va ser 

publicat al núm 92  (juliol 2003) de la “Notícia del Col.legi”. 
 

- Elaboració d’un arxiu del grup de treball. 
 

- Valoració dels recursos no satisfets dins els centres de planificació 
familiar i els centres d’atenció primària. 

 
- Informació sobre la intervenció de en la interrupció voluntària de 

l’embaràs. 
 

 
- Intercanvi d’experiències sobre les dones inmigrants usuaries dels 

nostres serveis. 
 
- Intervenció de diferents membres del grup de treball en protocols 

d’atenció als maltractaments. 
 

- Informació per tenir eines de treball de cara a la intervenció en la 
regularització social, legislativa i sanitària de la prostitució. 

 
- Treball de reivindicació pel reconeixement de la nostra professió com a 

treballadores socials en els centres de salut sexual i reproductiva per tal 
de defensar el nostre espai professional, això ens va comportar diferents 
activitats a nivell legislatiu i polític. 

 
- Aquest treball de reivindicació s’ha valorat portar-lo a terme 

conjuntament amb el Col.legi Professional de Treballadors i Assistents 
Socials de Catalunya i el Consejo General de Trabajo Social. 

 



- Assistència i participació en dos reunions organitzades per la 
coordinadora dels diferents grups i comissions de treball del col.legi. 

 
 
6. Valoració:   
 
Valorem positivament la dinàmica del nostre grup de treball perque ens ha 
servit per donar-nos suport mutuu, així com, una intervisió de les tasques i 
funcions degut a la gran diversitat dels serveis que formem part. 
El grup de treball no ha acabat en els terminis previstos l’elaboració del 
document en relació a la figura del/la treballador/a social en els equips 
d’atenció a la salut sexual i reproductiva. Tenim la intenció de presentar aquest 
document tant al col.legi com a d’altres vies socio-polítiques. 
 
 
 
 
PLA DE TREBALL PEL 2004 
 
 
El Grup de Treball Social en Salut Sexual i Reproductiva va aprovar en la 
reunió en data 10 de desembre del 2003 i 14 de gener del 2004, la proposta de 
treball d’enguany. 
 
Els dies de reunió queden establerts en les següents dates: 
 

- 14 de gener 
- 11 de febrer 
- 10 de març 
- 11 de maig 
- 9 de juny 
- 14 de juliol 
- 20 d’octubre 
- 10 de novembre 
- 15 de desembre 

 
 
Els temes i activitats a tractar seran: 
 

- Revisió del document elaborat l’any passat sobre les funcions del 
treballador social en l’àmbit de la Salut Sexual i Reproductiva, activitat 
que pensem realitzar coordinadament i conjuntament amb el Col.legi 
Professional. 

 
- Elaboració d’estratègies professionals per facilitar i apropar recursos a la 

població amb més dificultats socio-econòmiques: mètodes 
anticonceptius (especialment els hormonals), el cost econòmic de la 
post-coital i la interrupcions voluntària de l’embaràs. 

 
- Elaboració del pla de treball 2004 i la memòria 2003. 



 
- Reunió amb la coordinadora de tots els grups de treball i comissions del 

Col.legi, Maria Ramos. 
 

- Participació en el Fòrum 2004, concretament en el Fòrum Mundial de les 
Dones. 

 
- Creació d’una adreça electrònica pel grup. 

 
- Valorar la intervenció en diferents projectes relacionats amb la Salut 

Sexual i Reproductiva a través d’ONG i altres institucions. 
 

- Entrevista amb la coordinadora del PAMIR (Programa d’ Atenció a la 
Maternitat de Risc) de l’ associació Salut i Familia en relació al tema de 
la interrupció voluntària de l’embaràs per tal de definir una millor 
coordinació, derivació i atenció a la dona amb dificultats econòmiques. 

 
 
 
 
Grup de Peritatge Social 
 
 
1. Integrants 
 

 Montserrat Iranzo, Encarnació Martínez (4365), Anna Noguer (5788), 
Ester Valls (5690) 

 
 
2. Altes i baixes 
 

 4 Altes i 9 baixes 
 
 
3. Periodicitat de les reunions 
 

 Cada 3 setmanes – Divendres, de 16 a 18 hores 
 
 
4. Número de reunions realitzades durant el 2003 
 

 12 Reunions 
 
 
5. Temes tractats i activitats realitzades 
 

 Temes: 
- SSAP i la compatibilitat i/o requisits per realitzar peritatges socials 
- Diferència entre informe social i peritatge social 
- Tarifes/honoraris 



- Funcionament del peritatge social a altres col·legis professionals 
- Incompatibilitats professionals 
- Indicadors d’avaluació en el treball social-peritatge social 
- Requisits per a exercir com a perit social 
- Formadors en peritatge social: quins requisits calen per a exercir com a 

tal 
- Avaluació dels cursos de formació en peritatge social 
- Viabilitat del desenvolupament del peritatge social per a les/els 

treballadores socials 
 
 Activitats: 

- Lectura de llibres: Manual de indicadores para el diagnóstico social; el 
trabajador social como perito judicial. També, articles apareguts en 
premsa. 

- Presentació d’un cas de peritatge social 
- Consultes a altres col·legis professionals: psicòlegs, arquitectes, de 

treball social: Navarra, País Basc i Logroño. 
- Reformulació dels objectius i funcionament del grup 
- Reformulació de les activitats del grup 
- Elaboració de la normativa de funcionament del grup 
- 1 Reunió amb M. Griso, presidenta del Col·legi  
- 2 Reunions amb la P. Puig, presidenta del Col·legi 
- Proposta de modificació dels continguts d’un curs de peritatge impartit 

per un psicòleg a les/els treballadores socials 
- Elaboració de l’escrit sobre els partits judicials per lliurar-la a les/els 

col·legiades 
- Elaboració i arxiu de les actes de cada sessió 
- Recerca de sales/despatx per desenvolupar el peritatge social 
- Recerca de material bibliogràfic 
- Recerca d’informació sobre assegurances 
- Reunió amb J. M. Queralt – advocat per conèixer les obligacions fiscals i 

administratives per exercir com a perits socials 
 
 
6. Valoració 
 
Després d’un procés de coneixement, de recerca i de reflexió, hem arribat a la 
següent conclusió/pregunta: quina és la viabilitat d’exercir com a perits socials 
des del treball social, és a dir, com a treballadores/rs socials?. La resposta a 
aquesta qüestió ens sembla bàsica per poder continuar com a grup de treball. 
 
 
7. Activitats/projectes 2004 
 
Per dissenyar projectes i activitats pel 2004 cal donar resposta a la pregunta 
que hem plantejat a l’apartat anterior, núm. 6, respecte a la viabilitat de realitzar 
peritatges socials per les/els treballadores socials. Alguns punts per tractar la 
qüestió de la viabilitat són: 

- Assegurança per les/els col·legiades 
- Contractació per part del Col·legi 



- Realització de peritatges socials i el que això representa (autònoms, 
altes ajuntament, hisenda, etc.) 

 
Sí, proposem una activitat, independentment del que esmenten al paràgraf 
anterior, i es tracta que l’advocat, Sr. Queralt, faci una xerrada informativa a 
totes/ts les persones que han fet cursos de peritatge social al Col·legi (i potser 
millor d’abast per a totes/ts les col·legiades/ts)  explicant quina és la situació i 
els requisits que calen per a exercir com a perit social. Considerem que és 
important que s’acabi amb els dubtes i el desconeixement existent sobre 
aquest particular i, alhora, que es sàpiga quines són les possibilitats reals 
d’exercir com a perit social. 
 
 
 
 
Grupo de Trabajo de las UFISS de Demencias. 
 
1. Integrants : Pilar Cañabate - Fundación ACE; Gemma Tomé y Mª Jose Ruiz - 
Hospital Mutua de Terrasa; Marta Caballé - Sagrat Cor de Marturell; Elisabet 
Alsina - Hospital de Palamos;  Carmen Vara - Hospital de santa María de 
Lleida;  Eva Perez - Hospital Creu Roja de l'Hospitalet de Ll.; Maribel 
Mari- Centre Sociosanitari El Carme de Badalona ; Macarena Sanchez y 
Lourdes 
Esteve - Psicoclinica de La Merced y Rosa Mª Bonafonte - Centres 
Assistenciàls Dr. Emili Mira - Torribera de Santa Coloma de Gramenet. 
 
2. Altes i Baixes d'integrants :Altas : Gemma Tomé, Marta Caballé, Lourdes 
Esteve, Eva Pérez, Maribel Marí 
                                               Baixes : Mª Jose Ruiz, 
Macarena Sanchez 
                                               Las bajas han sido por cambio 
de centro de trabajo, incorporandose las profesionales que las sustituian. 
 
3. Periodicitat de les reunions : No tenemos periodicidad fija, en principio 
suele ser una al trimestre, pero en función de que tengamos algún objetivo 
concreto que cumplir, puede realizarse alguna reunión extra. 
 
4. Número de reunions realitzades durant l'any 2003 : Seguras 3 ; El 2.04, 
el 2.06 y el 26.11, no tengo constancia si se celebró una en Enero de 2003. 
 
5. Temes tractats i activitats realitzades: Se esta realizando un estudio 
multicentrico sobre "Anàlisi de la càrrega dels cuidadors principals del 
malalt amb transtorns cognitius i de la conducta", que esta en la fase final 
de recogida de datos y pendientes de obtener soporte para el tratamiento de 
losdatos. 
Se han preparados dos temas para la Reunión anual de las UFISS de 
demencias, que se celebrará el 12 de Marzo en Barcelona. Dichos temas son 
"Maltractaments i negligències a la gent gran" y "Recursos, de que parlem?". 
Han sido trabajados en dos subgrupos. 
Otro de los apartados de la reuniones  es la de mantenernos 



informados sobre los temas de nuestro campo de trabajo. 
 
6. Valoración: Muy positiva, pues el grupo ha podido completar, o estar en 
vias de hacerlo los objetivos propuestos. 
                       Pese a los cambios de profesionales que ha habido, la 
incorporación de los nuevos miembros, ha supuesto un enriquecimiento y una 
ampliación del nº de participantes, que con concertación del pasado año de 
nuevas unidades de valoración de demencias esperamos que se sumen más 
Trabajadores Sociales. 
 
7. Activitats/projectes 2004:  Por el momentos finalizar el estudio sobre 
cuidadores.  
 
  
 
 
 



DELEGACIONS 
 
 
DELEGACIÓ DE TARRAGONA 
 
 
ACTIVITATS  COMUNITÀRIES 
 
CONVENIS I/O CONTACTES DE COL·LABORACIÓ 
 
GRUP DENTAL TARRAGONA   
Durant l’any 2003 El Grup Dental Tarragona  ( Dr. Feliu i Gargallo, directors  
gerents del Grup) ens  han  informat   d’avantatges que  dita empresa  ha 
dissenyat pel CDTS . Mitjançant  aquests  avantatges  , als Col·legiats  i als  
seus  familiars  més directes ( pares, fills, cònjuges i germans ) se’ns  garanteix  
l’accés de forma preferencial  als  seus  serveis  especialitzats , beneficiant-nos 
d’importants  descomptes  en els  diferents  serveis  i tractaments relacionats  
amb la nostra boca (  fins un 10% de descomptes  sobre la tarifa  privada) 
Només  cal  que  quan un/a col·legiat/ada  vulgui  utilitzar  els serveis  del Grup 
Dental (c/ Cronista Sessé, n.5  1-2 de Tarragona) , obligatòriament  , durant la 
primera  visita  a la clínica , haurà d’acreditar-se  amb el carnet de col·legiada ( 
així  com  cedir dita acreditació a un familiar directe.  
 
SIGNATURA CONVENI URV (febrer 2003.) 
El passat 13 de febrer vam signar  un conveni  General  de col·laboració  entre 
la Delegació  de Tarragona  del Col·legi  Oficial de Treballadors Socials  i la 
URV  amb els acords següents: 

√ Que la Delegació  de Tarragona del CDTS i la Facultat de ciències 
jurídiques  de la URV  es comprometen a promoure  la celebració  de 
cursos  , jornades i congressos que contribueixen a la formació  
actualitzada dels professionals col·legiats  i dels  estudiants de la facultat 

√ Que el programa  i professorat  d’aquestes  activitats  formatives  es 
decidirà  de comú  acord  per la Delegació  de Tarragona del CDTS  i la 
Facultat  de Ciències  jurídiques de la URV , en la forma que llurs  
representats  estableixin, procurant  en tot  moment la seva adequació a 
les característiques de les esmentades  activitats  formatives, amb  
professorat  especialitzat de  les diferents àrees de coneixement  
impartides , garantint  una perspectiva  transversal  i pluridisciplinar. 

√ Que ambdues  parts  podran  establir  altres  canals de cooperació per a 
la realització  d’estudis  o altres serveis  d’interès  comú. 

√ Que la Delegació  de Tarragona  del CDTS  podrà realitzar  a la facultat  
de Ciències  Jurídiques , activitats  de promoció  i difusió de la professió 
, així  com d’inserció  professional dels  estudiants. 

√ Que  aquest  conveni  es renovarà  anualment , llevat que una de les  
part  renuncií , amb antelació  mínima de dos mesos  abans  venciment. 

 
La signatura  de dit  conveni  fou  duta  a terme sota la presència  de Ramona  
Torrents ex-cap de Departament de TS  ( en aquell  moment amb  càrrec 
vigent) ,    el  rector  Sr. Lluis Arola., l’ex-degà de la Facultat de Jurídiques 



Sr.Anton Jordà ( també amb  càrrec vigent aleshores)  i  Carme  Fort , Gemma 
Illa i Sílvia Mirete, en representació de la Delegació de Tarragona del CDTS. 
 
ABONAMENT FUN CLUB- PORT AVENTURA. 
Hem  contactat  amb l’empresa  universal Port aventura  i ens ha  facilitat 
diferents promocions  i descomptes especials  tant  pels  col·legiats de la 
Delegació de Tarragona del CDTS  com per les  famílies. 
Pel que fa al  2003 hem rebut: 
 

√ Abonaments Descomptes. Fun Club  2003 amb  condicions  
econòmiques  especials  per  tal  de poder gaudir d’un dia  agradable. 
Els abonaments  oferien importants  descomptes  vàlids per a un màxim 
de  6 persones/abonament. 

o Descomptes  de 10 euros per entrada  d’un dia  a  adults (13-
59anys) 

o 6 euros per entrada  a júnior – Senior ( 5-12 i  més 60 anys) 
o Descomptes  a Costa  Caribe de 20% en temporada  baixa  

 
√ Entrada  gratuïta  per  a Hallowen amb la compra  d’una altre a tots els  

col·legiats 
√ 3 nits d’estança al preu de 2 
√ 7 nits d’estança al preu de 5 

 
TERMES MONTBRIÓ 
D’altra  banda el mes d’Abril, es  va contactar  amb  la persona responsable de 
marketing  de les Termes Montbrió  amb la qual vam aconseguir  una entrada 
2x1  per  a  cada  col·legiada i la seva família  per tal de gaudir d’un  parell  
d’hores  envoltats/des d’aigües a temperatures vàries reconfortants. 
 
CAMPANYA JOGUINES  
Durant els voltants de les festes de Nadal ens vam adherir a la campanya 
REGALA UN MÓN MILLOR  de la Creu Roja de Tarragona, amb el proposit de 
recollir joguines noves, no bel.liques per  els infants de la provincia del 
Tarragones.  
 
 
 



 
ACTIVITATS DIVULGATIVES  
 
1.  “ I FIRA D’ENTITATS de Tarragona “  
Els passats dies 23,24,25 i 26 de gener es va celebrar la FIRA D’ENTITATS DE 
TARRAGONA, al recinte firal del Palau de Congressos de Tarragona, fira que 
ha potenciat a totes les entitats tarragonines de la ciutat per tal de donar-se a 
conèixer a la població. 
Vàrem disposar d’un estand , on van posar una sèrie de llibres referents a la 
nostra professió, els quals, alguns estaven a la venda i altres de consulta, 
tríptics informatius....diversa informació vers el Col.legi de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials i de la nostra professió, documentació facilitada pel 
Col.legi de Barcelona i de la pròpia Delegació de Tarragona i col.legiats de la 
nostra Delegació. 
També vàrem disposar de televisió i vídeo on vàrem passar diferents pel.licules 
referents al nostre àmbit d’actuació, serveis especialitzats,...que disposavem a 
la Delegació de Tarragona i altres que ens va facilitar la Universitat Rovira i 
Virgili, Departament de Treball Social. 
Durant els quatre dies es va organitzar al nostre estand un concurs de dibuix 
adreçat al nens entre quatre i catorze anys, els quals visitaven la fira, ja sigui, 
mitjançant les escoles o com a visitants simplement. Entre tots els que van 
participar en l’activitat es va sortejar una bossa d’esports. El que els hi 
demanaven era com veien la figura del Treballador /a Social o Assistent Social i 
ens ho dibuixessin , i ...ens vàrem sorprendre.. i tant que ho vam fer, però molt 
gratament. 
Van ser quatre dies molt intensos i molta gent es va aturar al nostra estand 
amb curiositat i preguntaven molt dubtes que els hi sorgien en aquell moment. 
Creiem que va ser una experiència molt positiva i un acte que va servir per fer 
ressò de la nostra professió a la població en general i que la gent del carrer 
parlés de nosaltres, com a col.legi i com a professionals. 
Si no passa res, l’any vinent hi tornarem! 
 
 
2. GUIA DE TARRAGONA 
Inclusió gratuïta la Guia de Tarragona edició 2003 a iniciativa de l’Àrea de 
Relacions  Ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona. En l’apartat  de Col·Legis 
Professionals  pàg. 17  
 
3. INCLUSIÓ CD-ROM 
Hem sol·licitat la inserció   en l’edició  d’un CD Rom   iniciativa de la Regidoria 
de Relacions  Ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona que inclourà  la 
informació  de  totes les  entitats  no-lucratives  de la ciutat de Tarragona  i  
també  d’un portal  d’internet  per al  tercer sector  de la nostra ciutat.  Ambdues  
iniciatives, dintre del camp de les noves tecnologies , serviran sens dubte  per a 
que la  ciutadania  pugui conèixer  la  nostra  entitat  i per a que es pugui  posar 
en contacte  amb nosaltres. (Aquest Cd-Rom  encara no ha estat  editat) 
 
4. ASSISTÈNCIA  I  DIVULGACIÓ DE PORTAL SOCIAL. 



El dia 24 de febrer  es va presentar a Barcelona  una nova eïna  professional 
“Portal Social” , presentació a la qual representants de la Delegació de 
Tarragona  vam  assistir-hi.  
Una iniciativa  del Departament  de Benestar i Familia , conjuntament  amb 
UOC i Col·legis Professionals de l’àmbit  social ( entre d’altres el nostre CDTS).  
Des d’aquell dia , a la Delegació resta  a disposició  de qui ho desitgi el  CD de 
presentació per tal de fer-ne la màxima  divulgació  possible. 
 
ACTIVITATS  INTERNES 
 
ACTIVITATS  FORMATIVES PRÒPIES 

 
 

√ Cursos 
o MEDIACIÓ MEDIACIÓ FAMILIAR.  
Aquest any s’ha realitzat el curs de mediació familiar a la delegació 
de Tarragona, curs que ha realitzat 25 persones (educadors, 
psicolegs i treballadors socials) de la nostra provincia.  
 
Es va desenvolupar a les nostres dependencies (aula de formació) 
en les següents dates: febrer 25 i 27, març 4,6,11,13,18,20,25 i 27, 
abril 1 i 3 amb un total de 50 hores. Abril 8, 10,22,24 i 29, maig 6,8i 
13 amb un total de 30 hores. Curs d’habilitacio de 20 hores que es 
va realitzar en el mes de maig els dies 17, 23 i 24. 

 
o PRESTACIONS SOCIALS: CONTRIBUTIVES , NO 

CONTRIBUTIVES I ASSISTENCIALS  
El mes de setembre  vam  oferir  a les nostres col·legiades  un 
itinerari  sobre les prestacions econòmiques existents  en l’actualitat  
que donen   cobertura   als  ciutadans.  
La durada total del  curs  era de 32 hores, repartides  entre  dimarts  i 
dijous  a la  tarda de  16.30-20.30.  
Malauradament  aquest  curs  no es va poder  realitzar  per  manca 
de gent inscrita. 
 
o LA INTEL·LIGÈNCIA  EMOCIONAL APLICADA  A L’ÀMBIT  

PERSONAL I LES RELACIONS  AMB EL  CLIENT/USUARI  
Un curs que  pretenia  identificar el  nou  enfocament  de la 
intel·ligència , útil per a desenvolupar programes  d’aplicació en 
àmbits  psicosocials i millorar la comunicació a nivell  laboral  amb els  
usuaris/clients i altres professionals. 
La proposta  es va fer  pel  mes de novembre-desembre  en dimarts i  
dijous  de  19-21 i s’incloïen també un parell de  dissabtes  per a 
finalitzar el  curs de  10-14.00 . Durada  total de  40hores. 
En aquesta ocasió tampoc es va poder  realitzar  per  manca de gent 
inscrita. 
 
o TALLER DE CASOS  PRÀCTICS 
I finalment   el  més de  novembre, amb una durada  total de 24 hores 



La proposta  ve ser un taller  dinàmic  adreçat  al professionals  
DTS/AS  especialment per aquells  que preparaven  oposicions , 
destinat  a  oferir  elements de judici, comprensió  teòrica  i 
capacitació tècnica en la realització de supòsits  pràctics  que  es 
poden donar dins de l’exercici  professionals, o com a prova  dins 
d’una fase oposició. 
Els dies de realització  eren en dissabtes de 10.00-14.00 i la resta  
d’hores  l’alumne  se li oferia  la  possibilitat  de  poder treballar  , 
voluntàriament, en la  resolució de casos  via  xat o  e-mail. 
Malauradament  aquest  curs  no es va poder  realitzar  per  manca 
de persones inscrita. 
 

√ Xerrades a la delegació. 
 
Aquest any hem realitzat dues xerrades amb l’objectiu d’ampliar coneixements i 
posar en comú les nostres experiencies.  
 

“Plà integral sobre la violència”. A càrrec de la Sra. Dolors Daroca, 
professional de l’Institut Català de la Dona. Va ser celebrada el dia 12 
de març a les 18 hores en commemoració del dia Internacional de la 
Dona. Aquesta sessió va ser un éxit tant per l’assistencia  com per la 
participació i interaccio entre tots els professionals.  

“ Quan per la defensa dels drets humans, s’hi arrisca la vida”. A 
càrrec del Sr. Jose Hooversaldarriaga, refugiat politic i col.laborador 
d’aministia internacional. Es va dur a terme el 27 de maig a les 18 
hores. 

 
Aquestes sessions van ser un éxit tant per l’assistencia  com per la participació 
i interaccio entre tots els professionals.  
 

 
√ Jornades de treball. 
 

V Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària 
Arrel de les V Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària que es 
celebraran aquest any 2004, s’està treballant sobre el tema “ La responsabilitat 
i la posició del professional davant la demanda o manament de l’altre. 
Reflexions entorn a l’ètica”, s’ha creat un grup a la delegació de Tarragona on 
es reflexiona i es desenvolupa  4 eixos de treball. 
 

√ Paradigmes i disciplines de l’Atenció a la Persona : saber, formació, 
reciclatge i construcció de la pràctica. 
 

√ Mètode i models d’intervenció social (l’acompanyament de l’altre, la 
polivalència, la didáctica ...). 
 

√ La responsabilitat i la posició del professional davant la demanda o 
manament de l’altre (usuari, institució, entorn ...) Reflexions entorn a 
l’ètica. 
 



√ La vulnerabilitat del professional en la relació assistencial: elements de 
protecció. 
 

S’ha realitzat dues sessions de treball, amb un nombre entre 5-7 persones de 
diferents ambits laborals ( sanitat, primaria, docencia ) on basicament s’ha 
parlat i discutit enverns els limits professionals, la responsabilitat, l’obligació, el 
posicionament envers la institució, l’usuari i l’administració, el rol del treballador 
social davant la població i altres disciplines. Sessions que esperem que tingui 
una continuïtat i poguem fer ús d’aquestes reflexions. 
 
“Diferència i Normalització” 
 
Vam iniciar i programar la prosposta de les jornades “Diferència i Normalització” 
conjuntament amb l’universistat Rovira i Virgili, dirigit als estudiants de Treball 
Social i reconegut com a crèdit i mig,  amb l’objectiu de valorar i reflexionar la 
nostra posició davant la integració i la normalització de les persones que tenen 
qualsevol disminució, aprofitant que aquest any ha estat l’any internacional de 
la disminució. Jornades que no van fer-se per manca d’alumnes 

 
ACTIVITATS  FORMATIVES D’ALTRES ENTITATS (Divulgació) 

√ Cursos:  
 
En aquest  darrer   any  hem fet arribar  a les  nostres col·legiades  aquella  
informació referent  a cursoso  que   consideravem, que  toto i  no èsser   
organitzats  des del CDTS  podien  èsser  d’interés per a la  nostra  
professió . És el cas  dels següents  cursos  esmentats: 
 

o INTERVENCIÓN  CON MAYORES  a distancia, organitzat  per 
I.S. Intervención Social 

o INTERVENCIÓN  CON MENORES  a distancia , organitzat  per 
I.S. Intervención Social 

o Curs de Postgrau “ ESPECIALISTA  UNIVERSITARI  EN 
GESTIÓ  GLOBAL DE LA IMMIGRACIÓ “, organitzat 
peFundació URV i Universitat Rovira i Virgili.  

o CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ PER A  UNA SOCIETAT  
MULTICULTURAL, organitzat per la Universitat  d’estiu de la 
URV. 

o DE LA  IDEA AL PROJECTE. ELABORACIÓ DE PROJECTES 
D’INTERVENCIÓ SOCIAL, organitzat pel Departament de TS  
de la URV. 

 
√  CONFERENCIA “LA FIBROMIALGIA I LA SINDORME DE FATIGA 

CRÒNICA”. Xerrada que es realitzava a la Caixa de Tarragona per 
l’associació d’afectars de fibriomialgia del Tarragones. 

 
MILLORA ATENCIÓ COL·LEGIAL 
 
1.  CREACIÓ BASE D’ADRECES @ 
Hem proposat  poder  arribar  a tots/es col·legiats/des  d’una forma  molt  més 
ràpida  a través de les  seves  adreces  de correu  electrònic. En ocasions  ens  



arriben  informacions  interessants  que voldríem  poder fer arribar  
immediatament però que el temps  d’una tramesa  convencional no ens  ho 
permet . Per això vam demanar  a les col·legiades  de la  província  que ens  
enviessin  un correu  electrònic a l’adreça  tarragona@tscat.com  que portés  
per títol “Base de dades”  des del  compte de correu habitual de cada  
col·legiada . D’aquesta  manera des de la Delegació de  Tarragona  amb totes 
les adreces @ rebudes estem confeccionant una llista de distribució. 
 
2.  HORARI: 
El mes de febrer, després d’una pre-selecció de personal  donada  com a 
conseqüència del fi de contracte  voluntari  de l’anterior  administrativa , es va 
incorporar  a la Delegació en càrrec d’administrativa la persona que actualment  
ocupa aquest lloc de treball. Aprofitant  aquest canvi, vam també  modificar 
l’horari que fins aleshores havia estat  inestable, quedant  l’actual horari de :  
    Dilluns, Dimarts  i Dijous de 9.30-13.30 
 Dimarts de 18.00 a 21.00 
 
A excepció de l’estiu  que  ha estat: 
 Dimarts de  11.00-13.00 i de 18.00-21.00 
 Dimecres i divendres de 11.00-15.00 
Considerem que ha estat  un canvi  molt  important pel que fa  a l’atenció al 
públic, ja que l’estabilitat  horària permet  al Col·legiat una aproximació a la 
Delegació favorable. 
 
3.  TERRES DE L’EBRE. CONTACTES MANTINGUTS DES DE LA JUNTA 
DE DELEGACIÓ DE TARRAGONA. 
 
Com a Delegació ja vàrem suggerir en la memòria de l’any 2002, el fet de 
trobar un espai per parlar amb les col·legiades de les terres de l’Ebre (Montsià, 
Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre )., idea que ja teníem i així la vam 
transmetre a la Junta Plenària de Barcelona, des dels inicis de la nostra 
legislatura. Era un tema pendent, des de fa molt de temps. 
A principis de l’any 2003, ens vam posar en contacte telefònic amb la Ma . 
Josep Cervera, persona de referència que teníem de les Terres de l’Ebre. En 
aquesta conversa tot va ésser un  intercanvi d'idees, i possibles opcions que hi 
havia per poder apropar el col·legi a les Terres de l’Ebre, ja que en aquests 
moments no es veia la viabilitat de crear una Delegació pròpia per problemes 
econòmics del Col·legi, i parlàrem de la possibilitat d’organitzar cursos, 
ponències.... Que poguéssim  ésser de l’ interès dels col·legiats. 
Ens varen convidar a una trobada que feien els treballadors/ res socials de les 
Terres de l’Ebre, però no va poder assistir cap membre de la Junta i ens vam 
excusar.  
A mitjans del mes de març, ens fan arribar un escrit on se’ns demana, en nom” 
d’ alguns professionals del Treball Social de les Terres de l’Ebre...” que féssim 
arribar una convocatòria d’Assemblea a tots el col·legiats de les Terres de 
l’Ebre, que es realitzaria el dia 26 d’abril, amb la següent ordre del dia: 
 
“ 1.- Referèndum per decidir SI o NO a la delegació de les Terres de l’Ebre del 
col·legi Oficial d’assistents socials i diplomats en treball social de Catalunya.  



2.- En cas de què la majoria decidís estar d’acord en la creació de la delegació 
de les Terres de l’Ebre,, es votarà la població on s’ubiqui la Seu.” 
També, en l’escrit, textualment, es manifesta “ Es podrà aprofitar l’Assemblea  
per presentar candidatures a la Seu, proposta que haurà d’anar acompanyada 
d’un pressupost, ja que quan vàrem sondejar la possibilitat de tenir delegació 
pròpia.............” i també es podia delegar el vot “ si no poguessis assistir a 
l’assemblea, t’agrairíem que deleguis la teva representació i vot fent servir 
l’original que hi ha  a peu de pàgina degudament complimentat i a través de la 
persona en què hauràs delegat...” 
 
Aquest escrit enviat a la Delegació de Tarragona, la Junta, el va exposar a la 
plenària de Barcelona del dia 9 d’abril, la qual, va arribar a la conclusió que 
segons l’article 41 i 42 dels Estatuts del Col·legi, elles no podien fer una 
Assemblea, sinó era la Junta de Govern que ha de proposar una Assemblea 
General, ordinària o extraordinària,  on s’haurà d’aprovar per votació la creació 
d’una nova Delegació. 
 
“ Per una altra banda, ha d’ésser la Delegació de Tarragona (a iniciativa 
de la Junta) qui faci una estimació de vots a favor de la creació d’una 
nova delegació a la província, i seran els mateixos membres de la Junta 
els qui ho presentin a la Junta Plenària per tal d’adreçar una petició de 
constitució d’una nova Delegació al President del Col·legi...” en aquells 
moments, la Sra. Montse Grisó, “ ... la qual haurà d’anar “ ... signada per 
la meitat més un del número total de col·legiats en l’àmbit territorial que 
es proposi...”..... Posteriorment caldrà l’aprovació de l’ Assemblea 
General  ”. 
 
Tot  això es va decidir a Barcelona, en una Junta Plenària, encara que en el 
moment de rebre la carta, vam parlar telefònicament amb la Ma.Jospep 
Cervera, persona de contacte que en l’escrit hi constava, és va decidir enviar-li, 
el 15 d’abril, una carta explicant el procés no poden satisfer la seva petició 
d’enviar la convocatòria que elles ens havien tramès de trametre per aquest fi, 
però restant obertes a les seves propostes i a establir un diàleg per tal que ens 
exposessin les seves necessitats,  els motius i criteris objectius. En l’escrit va 
quedar clar que la Delegació de Tarragona no tancava cap porta a una nova 
Delegació, però havíem de seguir els estatuts i els reglaments. 
 
El dia 28 de juliol, arriba a la Delegació de Tarragona una carta del “Col.lectiu 
de Treballadores i Treballadors Socials de les Terres de l’Ebre”, on hi consta 
que hi va haver un malentès, ja que manifesten que només ens demanaven 
l’oportunitat de tenir un contacte “ ... amb tots/es els /les companys / es 
col·legiats de les nostres Terres, per poder recollir l’opinió general 
referent a aquest tema...”. 
 
En el seu escrit, fan una interpretació diferent dels articles 41 i 42, que 
nosaltres varen fer, encara que el fons, és qüestió de diferents interpretacions 
que s’han de posar en comú entre els diferents afectats. Tot i així, reiteren la 
seva bona voluntat de diàleg amb la Junta de la Delegació Territorial i ens 
conviden a la propera trobada que es farà passat les vacances de l’estiu.  



Queda la comunicació de la data en què es farà la trobada, que a data d’avui 
encara no ens l'ha comunicat. (31 de desembre de 2003). 
 
4. ENTRADES I SORTIDES DE CORRESPONDÈNCIA. 
 
Durant els mesos de febrer a desembre de l’any 2003, ja que del mes de gener 
no hi ha res  registrat, consten 351 cartes d’entrada a la Delegació de 
Tarragona i de sortida de correspondència 42 cartes. 
 
5.  TRAMESES REALITZADES. 
 
Les trameses realitzades als col.legiats de la Delegació de Tarragona, han 
estat nou durant tot l’any 2003.  
El deu de gener, el quatre de març, l’onze i vint-i-nou d’abril, el vint de juny, 
vint-i-un de juliol, l’onze d’agost, el deu de novembre i per últim el quatre de 
desembre. 
 
 
6.  ACTUALITZACIÓ DE TEMARIS . 
7.  
Aquest 2003 hem pogut  oferir  a aquells  que  estiguessin  interessats  els 
temaris  per oposicions. Tenim   a  disposició  , i si  així  ho desitgen  també  
amb  possibilitat  d’adquisició  els temaris  següents: 

√ TEMARI GENÈRIC 
√ TEMARI DE LA GENERALITAT 
√ TEMARI DE L’ICS 

 
8.  GRUP  DE TREBALL  DE MEDIACIÓ FAMILIAR 
A finals de l’any 2003  hem introduït  a les  nostres col·legiades  la iniciativa  de 
cara   a l’any 2004 de crear  un grup de  treball de mediació familiar  a fi de  
potenciar-ne  la difusió  i aprofundir  en el coneixement de mediació. Les 
sessions de treball  es  realitzaran  a la  delegació de Tarragona a les tardes 
amb  l’horari  a convenir  per les  persones  interessades  que  vulguin  forma 
part d’aquesta iniciativa. 
 
ADEQÜACIÓ DELEGACIÓ  
 
1.MILLORA DE L’EQUIPAMENT  
Després de l’aprovació del pressupost de l’any anterior hem pogut millorar 
l’equipament de la delegació de Tarragona; hem adquirit un ordenador i un fax 
per facilitar les tasques administratives. S’ha comprat una càmara digital per 
poder fer fotos dels diversos actes . També disposem d’una cafetera, 
microones i equip de mùsica per fer mès agradable l’estancia a la delegació i 
oferir la possibilitat de fer un café, escalfar el menjar .. a les col.legiades durant 
els cursos, xerrades. 
 
1.  BIBLIOTECA  
Aquest any s’han ofert voluntaries dues col.legiades per donar un cop de ma 
amb l’arxiu de la Biblioteca per tal de registrar, ordenar i actualitzar la 
informació i publicacions de que gaudim.  



 
 Hem adquirit els següents llibres i revistes : 
 
 

√ Amnistia Internacional. No hay excusa. Violencia de genero en el 
ambito familiar y proteccion de los derechos humanos de las 
mujeres en España. 

 
√ Garcia Sanz B., Javier Garrido F. (2003). La contaminació acústica 

de les nostres ciutats. Num.12 Fundació La Caixa. 
 

√ Amoros P., Palacions J., Fuentes N., Leon E., Mesas A., (2003) 
Families cangur. Num. 13. Fundació La Caixa. 

 
√ Colectivo Loe. Varis (2003). La inserció laboral de les persones amb 

discapacitats. Num. 14. Fundació la Caixa. 
 

√ Varis (2003). L’atenció social primària a debat. Escenaris de futur. 
IV Jornades de SSAP. Ceesc, Copc, Dodts i Assc. 

 
√ Varis (2002). Llibre blanc de la gent gran activa. Generalitat de 

Catalunya. Departament de Benestar i Familia. 
 

√ Varis (2002). Llibre blanc de la gent gran amb dependencia. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Familia. 

 
√ Varis (2003). Petitons. Una experiencia d’intervenció socioeducativa 

primerenca. Ajuntament de Reus 
 

√ ICS. Revista quadrimestral. Generalitat de Catalunya. Departament 
de Sanitat i Seguretat Social. 2003. 

 
√ SALUT CATALUNYA. Informatiu del Departament de Sanitat i 

Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. 2003. 
 

√ EN ACCIÓ. Full informatiu i agenda d’activitats d’acció civica. 
Generalitat de Catalunya. 2003. 

 
√ INVESBREU. Bulleti de difusió de recerques. Generalitat de 

Catalunya. Centre d’estudis juridics i formació especialitzada. 2003. 
 

√ JUSTIDATA. Estadistica Basica de la Justicia a Catalunya. 
Generalitat de Catalunya. Centre d’estudis juridics i formació 
epsecialitzada. 2003 

 
√ NUMEN. Col.legi oficial de psicòlegs de Catalunya. Delegació de 

Tarragona. 2003. 
 



√ L’INFORMATIU L’EMPRESARI. Revista de la Cambra de Tarraogna. 
2003. 

 
√ SESENTA Y MAS. Publicacions del Ministerios de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Secretaria general de asuntos sociales. 
IMSERSO. 

 
S’ha millorat l’espai i l’equipament de les instalacions dedicades a la 
biblioteca. S’ha instalat una taula gran amb ordenador per poder treballar, 
cadires, estora, prestatges classificats segons el temari, llum ... ambient 
adeqüat per consultar. 
 
 
FINANCES 
 
1.  ALTES I BAIXES COL·LEGIALS  
Durant aquest  2003  cal   també reflectir el nombre de baixes i altes  de 
col·legiades de la Delegació . Pel que fa a les baixes , en són : 30  i  d’Altes  41 
. 
 
2.  VENDA DE TRAMESA 
El mes  d’octubre  cal destacar  com a font d’ingressos  la venta  de la tramesa 
col·legial  a MUTUAM , entitat  gestora  de  més de 1000 places  residencials   
a tota  Catalunya. En dita  tramesa s’informava als/a les col·legiats/des de 
l’obertura de la Residència Vila-seca  i a l’hora es convidava en les jornades de 
portes  obertes. La tramesa  es va fer  des de la Delegació  de manera  que  les 
dades  de les nostres col·legiades  no van  ser facilitades  a MUTUAM  i 
aquesta  ens  va  pagar  el cost de la tramesa així com facilitar-nos el material 
necessari.  
 
3.  OPCIÓ COMPRA DE LA DELEGACIÓ 
Durant diverses ocasions  del darrer  any, el pis en el que resta la Delegació a  
sortit a venta  per causes  diverses (subhasta, reventa..). En totes  aquestes  
ocasions  com a llogateres se’ns  ha  ofert  la  possibilitat a  compra . Proposta, 
que hem tramès  al CDTS de Catalunya   i  en  totes les ocasions  s’acorda una 
negativa.  No obstant  això , les  condicions  com a llogateres es mantenen  
segons  contracte  vigent. 
 
4.  PRESSUPOST ANUAL.  
Aquest, com  d’altres  anys, cap al mes de novembre hem  realitzat  l’estimació  
d’ingressos  i  despeses  previstes a la  Delegació de Tarragona  per l’any  
vinent  per tal d’elaborar  el pressupost. Tot  seguit reflectim  l’elaborat  per la 
Delegació  i l’aprovat  en Junta de Govern del passat  mes de Novembre a 
Barcelona. 
 
PRESSUPOST ELABORAT 
 
Despeses 26026 
    
despeses de la Seu de9575 



Delegació  
Lloguer 7900 
Gas 400 
Llum 300 
Manteniment informàtic 300 
Assegurances 75 
Reparacions  
manteniment 600 
    
despeses  funcionals 4768 
telf+ adsl 550 
Renting 550 
Trameses 1468 
Fotocopies 350 
Material d'oficina 1400 
Material de Neteja 150 
locomoció  300 
    
personal: 750 
neteja  750 

Administració  
Es  sol·licita augment de 15 a 20
h/setmana 

Mòdul compensació
Junta Estimació de 4h/setmanals/membre 
    
formació  6568 
cursos 6218 
Pla de difusió de
l'autoocupació: CP'AC 150 
assistència  a jornades 200 
    
altres 3355 
dotació morositat 1500 
despeses  financeres 55 
habitullament delegació 500 
despeses varies 500 
publicacions  i
documentació 200 
Servei biblioteca 300 
servei d'assessoria
jurídica 300 
    
activitats: 1010 
Jornada de TS  a la URV : 
“Ètica professional” 200 
Participació a la Fira
d'Entitats 90 
Marató de TV3 100 
Activitats Nadal – fills 
col·legiades 150 



Xerrada URV: ”Sortides
professionals per a TS” 100 
Taula Rodona : Amnistia
Internacional 70 
II Jornada  Dinar de
jubilades província Tgna 300 
  
ingressos 44406 
    
col·legiats 37268 
quota col·legiats 23220 
col·legiats aturats 11610 
Nous col·legiats  2438 
    
formació  6964 
12% cursos 6964 
    
Diversos 174 
Venta d'etiquetes 84 
Venta temaris 90 
  
Inversions 1864 
    
Taula despatx adm 500 
Expositor venta llibres  325 
DVD 139 
Butaques recepció  450 
Butaques despatx  450 
  
  
Resum  
ingressos 44406 
Despeses  26026 
Inversions 1864 
Total despeses -27890 
Total  16516 
 
 
PRESSUPOST APROVAT 
 
Despeses 37490 
    
despeses  d’infrastructura 13880 
Lloguer 9350 
Serveis (gas , llum, aigua) 700 
Manteniment  i reparacions 1450 
Assegurances 180 
Amortització  immobilitzat 2200 
    
despeses  funcionals 4950 



telf+ adsl 1900 
Renting i copisteria  350 
Trameses. Meiling 1000 
Material d'oficina 1700 
    
personal: 8250 
Administració  6350 
Seguretat  social 1900 
    
formació  8110 
Cursos 7500 
Jornades i altres actes 610 
    
Altres 1800 
Altres activitats col·legials 550 
despeses  financeres 100 
despeses varies 650 
publicacions  i documentació 200 
servei d'assessoria jurídica 300 
    
Inversions 500 
Taula despatx adm 500 
  
Inversions 500 
Despeses 37490 
Total depeses 37990 
  
  
 
ACTIVITATS LÚDIQUES 
 
1.  TALLER DE POSTALS DE NADAL 
Aquest taller es va dirigir als nens/es dels col.legiats per fer  les postals de 
Nadal d’aquest any.   Es van dur a terme durant 2 dissabtes i donavem 
l’oportunitat que els pares puguessin anar de compres i deixar els fills a la 
delegació. Gràcies a la col.laboració d’uns 10/12 nens/es  van  tenir tots els 
treballadors socials  una postal de Nadal.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DELEGACIÓ DE 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 15 noves col.legiacions durant l´any 2003.  
 
Per tal d´assolir els objectius marcats per l´any 2003 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 
 
Durant aquest any 2003 s’han constituit les següents comissions i/o grups de 
treball : 
 
 
Comissió d’Afers Professionals : aquesta comissió sorgeix de la inquietut de 
molts col.legiats per les seves condicions de treball, tant a nivell laboral (sous, 
convenis, condicions materials, …) com a nivell més professionals (definició de 
funcions per àmbits,…). 
La comissió d’afers professionals s’ha estructurat en subcomissions segons els 
àmbits de treball. 
Els seus responsables són els col.legiats : Gemma Martinez Villagrassa i David 
Moreno Villareal. 
Durant l’any 2003 la comissió d’afers professionals s’ha reunit 12 vegades. 

 
 

 



Comissió de Peritatge Social : aquesta comissió sorgeix de l’interès d’alguns 
col.legiats habilitats com a pèrits socials i que van realitzar el curs pertinent 
l’any passat, per difondre i donar a conèixer el peritatge social a les comarques 
de Girona, especialment pel que fa al col.lectiu d’advocats. 
Aquesta comissió ha participat en l’el.laboració d’un tríptic informatiu que 
explica què és el peritatge social, i del qual se n’ha fet difusió al col.legi 
d’advocats. 
La Comissió ha col.laborat en l’organització de la segona edició del curs de 
peritatge social que havia de fer-se aquest any 2003 i que, finalment per 
problemes d’agenda dels docents, es va fer al gener de 2004. 
També han participat en l’organització de la taula rodona sobre el peritatge 
social, com a eina important per a la difusió del peritatge social a Girona. 
La comissió vol ser també una eina de suport i referència pels col.legiats que 
comencin a actuar com a pèrits socials sense tenir-ne experiència i si així ho 
requerissin. 
 
 
Grup de maltractaments : aquest grup sorgeix del grup informal que es va 
crear a rel de les Jornades de Maltractaments a la Gent Gran, constituit pels 
ponents que hi van participar. 
Actualment treballa en aspectes teòrics referents al maltractament a la gent 
gran, amb un objectiu de docència-formació en un futur. 
 
 
 
3-FORMACIÓ 
 
 
3.1 CURSOS REALITZATS A LA DELEGACIÓ DE GIRONA 
 
 
Curs: Curs d´Habilitació com a mediador 
Dates: gener i febrer 2003 
Durada del curs: 20 hores 
Nº d´assistents: 20 
Organitzat per l’Associació de Promoció de Serveis a la Mediació 
Observacions: l’aportació de la delegació va ser a nivell de local i suport 
administratiu tant a nivell d’alumnes com de professors. 
 
Curs: Curs de Mediació Familiar de 30 hores 
Dates: aquest curs es va iniciar a finals del 2002 i va finalitzar el 21 de gener de 
2003 
Durada del curs: 30 hores 
NºAssistents: 20 persones 
Organitzat per l’Associació de Promoció de Serveis a la Mediació 
Observacions: l’aportació de la delegació va ser a nivell de local i suport 
administratiu tant a nivell d’alumnes com de professors. 
 
Curs: Iniciació a la Dansa del Ventre (primera edició) 
Dates: juny i juliol de 2003 



Durada del curs: 6 sessions de una hora i  mitja de durada 
NºAssistents: 4 persones 
Observacions: aquest curs cal situar-lo dins la formació en tècniques de 
relaxació i/o prevenció del burn-out (previst en el pla d’activitats per l’any 2003) 
 
Curs: Iniciació a la Dansa del Ventre (segona edició) 
Dates: novembre i desembre de 2003 
Durada del curs : 6 sessions d’una hora i mitja de durada 
NºAssistents: 4 persones 
Observacions: tant la primera com la segona edició d’aquest curs han resultat 
deficitaris a nivell econòmic, però han permès conèixer les tècniques de la 
professora (per cert diplomada en treball social), revisar l’adequació de l’aula, i 
definir properes edicions. En un principi tampoc sabiem el número d’alumnes 
ideal per les dimensions de l’aula. Actualment, i segons l’experiència extreta, 
podem dir que l’aula pot admetre de 6 a 8 alumnes.En el cas que posteriorment 
es tornes a fer el curs (antics alumnes ja ens l’han demanat) no es tiraria 
endavant si no s’arribés a aquest número d’alumnes. 
Malgrat que econòmicament el curs pot ser deficitari, creiem que a nivell 
personal a servit d’enriquiment per les col.legiades que l’han realitzar. Ha 
permes també conèixer una técnica de relaxació i prevenció del burn-out que 
actualment és recomenada per part de molts terapeutes com a co-teràpia per a 
la prevenció i/o recuperació de siutacions d’estrés i ansietat. 
 
 
3.2 CURSOS EN PREPARACIÓ 
 
 
En aquest apartat volem incloure la segona edició del CURS D’HABILITACIÓ 
EN DICTAMEN PERICIAL SOCIAL, que estava previst realitzar durant el mes 
de desembre de 2003,però que finalment degut a problemes d’agenda de la 
professora (Ana Hernández Escobar) es va haver de posposar per la segona 
setmana del mes de gener de 2004. 
 
Malgrat que tècnicament el curs s’ha realitzat durant l’any 2004, cal indicar que 
tota la difusió del mateix, les inscripcions dels alumnes i corresponent control 
del pagament, la preparació de la documentació, el contacte i coordinació amb 
els docents, la reserva de les aules, ... i altres activitats derivades, s’han 
realitzat majoritàriament durant els mesos de novembre i desembre de 2003, 
constituint l’activitat que més volum de feina ha ocasionat a la delegació en els 
darrers dos mesos de l’any. 
 
Per tot això creiem oportú incloure tota la tasca de la preparació d’aquest curs 
de Peritatge Social en la memoria d’activitats d’aquest any 2003. 
 
Indicar també que la Comissió de Peritatge Social ha col.laborat en 
l’organització d’aquest curs de peritatge social, conjuntament amb la resta de 
membres de la Junta de Girona. 
 
 
 



 
3.3 CURSOS PREVISTOS NO REALITZATS 
 
Durant l´any 2003 es van programar els següents cursos que no es van poder 
portar a terme per manca de participació. 
 

- Taller de casos pràctics 
- Curs d’Habilitats Socials 

 
Aquests dos cursos han estat programats altres vegades, recollint els 
suggeriments dels col.legiats, però degut al número real insuficient d’alumnes 
interessats no s’ha tirat endavant. 
Problemes d’agenda han dificultat també la realització d’aquestes activitats 
formatives. 
 
 
 
 
3.4 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES 
 
S’inclouen dins aquest apartat altres tipus d’activitats formatives, de caràcter 
gratuit, que pensem que les delegacions han d’ofertar als seus col.legiats, 
apropant-lis al seu lloc de residència informacions d’interès en el 
desenvolupament de la seva tasca professional. 
Dins d’aquesta línea iniciada durant l’any 2003, s’ha realitzat la següent 
activitat: 
 
 
Xerrada-Coloqui 
Tema: Nova Legislació sobre la Violencia de Gènere 
Docent: Eva Beneit 
Dates: 19 de novembre de 2003 
Durada : 2 hores 
Nº d´assistents : 30 
 
Observacions : cal indicar la bona acullida que aquesta activitat va tenir entre 
els col.legiats. El tema era d’interès general i va permetre reunir a treballadors 
socials de diferents àmbits: sanitat, justicia, atenció primària, infancia, ... Tots 
ells van felicitar a la delegació per aquesta iniciativa, tot esperant repetir-ne 
d’altres. 
 
Seguint  amb aquesta línea , i coincidint amb la redacció d’aquesta memoria, ja 
s’està programant una propera xerrada-coloqui pel mes de març de 2004. 
 
 
Preparació Taula Rodona sobre el Peritatge Social 
Seguint el que hem dit referent a la segona edició del curs de peritatge social, 
durant els mesos de novembre i desembre de 2003, s’ha realitzat tota la 
preparació per la taula rodona que sobre el peritatge social es va fer durant la 
segona setmana de gener, coincidint amb la realització del curs- 



L’objectiu d’aquesta taula era difondre el peritatge social, especialment entre 
els lletrats i els membres de la judicatura (advocats, jutges, fiscals,...), que són 
darrerament els que poden sol.licitar un peritatge social. 
La taula rodona va comptar amb uns ponents de luxe, ja que hi estaven 
representats tots els estaments . un jutge, un fiscal i un advocat. També hi van 
participar l’Ana Hernández,  i una treballadora social col.legiada dels jutjats de 
Girona. 
 
 
 
4  – OCI I TEMPS LLIURE 
 
 
Dintre el « Cicle Soparts Tertúlia » es va organitzar un sopar de col.legiats, 
amb l’objectiu de debatre entre nosaltres. Per això el vem titular “Sopar sense 
tertulia”, entenent que els tertulians erem els col.legiats mateixos. 
 
El sopar va tenir una bona acollida entre els col.legiats. Van asistir-hi unes 30 
persones, i es va realizar durant el mes de març de 2003. 
 
Aprofitant les festes de Nadal i com és costum a la delegació, es va convidar 
als col.legiats a un cattering fred que varem realitzar en els locals de la 
delegació. El convit es va realitzar aprofitant la reunió general de la Comissió d’ 
Afers Professionals, i va servir per debatre entorn la difícil situació de la nostra 
professió en l’actualitat : les dolentes condicions laborals, els “encara” dubtes 
en relació a les funcions del treballador social, la necessitat de que el col.legi 
treballi per la dignificació de la figura del treballadors social a la societat en 
general i en el mon laboral en particular,... 
A part dels membres de la comissió d’afers professionals ,van assistir també 
membres de la resta de comissions, així com altres col.legiats que durant l’any 
han col.laborat activament amb la delegació. 
 
 
 
 
 
5 – RELACIONS EXTERNES I INSTITUCIONALS 
 
 
 
Aquest any s’han realitzat trobades i intercanvis amb les següents entitats: 
 
 
UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

 Participació al Consell Social de la Universitat de Girona : Durant aquest 
any es van fer diverses reunions en relació a la utilització de la biblioteca 
de la universitat de Girona per part dels col.legiats. Finalment, 
conjuntament amb altres col.legis professionals representats en el 



Consell, es va decidir no signar l’acord ja que es va considerar massa 
car. 

 
 Suport a la creació d’un “Observatori d’ Ètica dels Serveis Socials de la 

Universitat de Girona”. Aquest suport es va fer mitjançant un escrit que 
ens va ser sol.licitat, per poder presentar la proposta a la Comunitat 
Europea per l’obtenció d’una beca. 

 
 

 
EL PUNT DIARI 
 

 Participació en la crida feta pel “Punt Diari” a diverses entitats de la ciutat 
de Girona, per triar “el gironí de l’any”. 

 
 
 
INTERCOL.LEGIAL (Dins el marc de les Jornades Intercol.legials de 
Maltractament a la Gent Gran) 
 

 Durant l’any 2003 han tingut lloc les Primeres Jornades Intercol.legials 
de Maltractament a la Gent Gran. Aquestes Jornades sorgeixen de les 
reunions i trobades dels representants de diferents col.legis 
professionals de Girona : Col.legi de Metges, Col.legi d’Advocats, 
Col.legi de Psicòlegs, Col.legi de Diplomats en Infermeria, i Col.legi de 
Diplomats en Treball Social. La participació del nostre col.legi a aquestes 
jornades queda reflectida en el tríptic adjunt, i va ser present tant en la 
part organitzativa com en l’aportació de cinc ponents a les taules. 

 
 Posteriorment a la realització de les Jornades, aquest grup intercol.legial 

s’ha seguit trobant de forma periódica i continuada, amb el mateix 
objectiu que les va originar: investigar, treballar, formar i difondre els 
coneixements adquirits en relació al maltractament a la gent gran, en 
vistes a la seva prevenció i atenció. 

 
 
 
 
6- SERVEIS ALS COL.LEGIATS 

 
 

Aquest any 2003 s’ha signat finalment el conveni per que l’assessoria jurídica a 
la que tenen drets els col.legiats de Girona, puguin realitzar-la a prop del seu 
lloc de residencia, sense haver de desplaçar-se a Barcelona o fer la consulta 
per telèfon, com s’havia fet fins ara. 
 
El conveni s’ha signat amb el bufet d’avocats de Girona “ BENEIT-
CASADEVALL-RIERADEVALL”. 
 
Durant aquest any 2003 ja han gaudit d’aquest servei tres col.legiats. 



 
La possibilitat de gaudir del servei d’assessoria jurídica a Girona ha estat molt 
ben rebut pels nostres col.legiats.A destacar que està sent un « ganxo » decisiu 
per a animar les noves col.legiacions ( les persones que s’interessen per 
col.legiar-se cada cop més demanen quins serveis els ofereix el col.legi i volen 
que aquests serveis estiguin a prop del seu lloc de residència). 
 
 
 
 
7 – ALTRES ACTIVITATS 
 
 
Altres activitats a destacar durant l’any 2003 han estat: 
 

 Suport Tècnic als treballadors socials de l’Ajuntament de SALT : la 
valoració de llocs de treball realitzada per la seva empresa vulnerava 
aspectes bàsics de la professió. Se´ls hi va donar suport tècnic i 
administratiu per poder fonamentar la reclamació que posteriorment van 
realitzar. Cal destacar que a partir d’aquesta gestió diferents treballadors 
socials van sol.licitar la creació de la Comissió d’ Afers Professionals que 
es troba en funcionament a l’actualitat. 

 
 Totes les reunions i trobades prèvies a la signatura del Conveni 

d’Assessoria Jurídica, fetes entre els membres de la Junta i els 
advocats. Han suposat una feina important durant l’any 2003 que, com ja 
hem indicat, s’ha vist compensada per la bona acollida per part dels 
col.legiats. 

 
 Eleccions a la Junta de Govern de Barcelona : el dia 21 d’octubre de 

2003 es va constituir la taula i es va fer el corresponent escrutini de vots. 
 
 
 
 
8 – VALORACIÓ DEL PERÍODE 
 
 
 
Aquest any 2003 ha estat un període d’acostament als col.legiats, per part de la 
Delegació de Girona, en el que han tornat a tenir presència les comissions i 
grups de treball.  
 
Els col.legiats han valorat molt positivament les iniciatives de la Delegació de 
Girona en quan al tema de l’Assessoria Jurídica, així com en quan al format de 
“Xerrada-Coloqui” iniciat a finals d’aquest any 2003. 
 
 
 



Finalment destacar com a fita important la participació en les Primeres 
Jornades Intercol.legials de Maltractaments a la Gent Gran, especialment pel 
precedent que suposa : sentar-se conjuntament diferents col.legis professionals 
per tractar d’un tema que els afecta a tots,  portant a la pràctica del mon 
col.legial la tant sentida visió interdisciplinar. 
 
 



 
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, Banc de Sabadell i Col·legi Educadors 
Socials de Catalunya. 

 
L’any 2003 el nombre de col·legiats/des a la nostra delegació s’ha situat en 
514. 
S’han produït 41 altes i 12 baixes o canvis de delegació,  passant de 485 a  514 
col·legiats/des 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 38 persones quedant-ne 26 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 2003 
es presenta a l’Ajuntament a gener de 2004. 
L’aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2003 ha 
estat de 38.875 € i l'assignació per informadora ha estat de 350 € (58.235 
pts/mes) mensuals. Pel 2004 es preveu augmentar a onze el nombre de 
informadores i l’assignació, quedant la quantitat a percebre per informadora 
aquest 2004 en 390 €/mes (64.890 pts/mes). Pendent signar conveni. 
 
• 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 2003 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.  
 
A la web de la revista www.rtscat.com  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.  

 
 
3. GRUPS DE TREBALL 
 
- GRUP DE FORMACIÓ 
Grup format per les col·legiades: 
PALMIRA LENDINES 
SÍLVIA FARRENY 
AGNÉS FARRÉ 
ANNABEL PORTILLO 
ANNABEL CONDE 
JOSEFINA MINGUELL 
ISABEL SADURNÍ 
 
Quan a la programació per l'any 2004 hi ha previst: 
 
 CURS de 32 hores de PERIT EN DICTAMEN PERICIAL SOCIAL.  

Docents: Pilar Ruiz. DTS i Culleré Lavilla abogados. 
Lloc: CODTS Lleida 
Data: 25, 26 i 27 de març, i 1, 2 i 3 d'abril de 2004  

 
 XERRADA COL·LOQUI: "La Reforma de la Llei d'Estrangeria i el 

Reglament" 
Docent: Sonia Martínez. Llicenciada en dret. 
Lloc: CODTS Lleida 
Hora: 19.30 h. 
Data: Abril 2004 (pendent de concretar) 

 
 CURS de 40 hores de TÈCNIC INSERTOR LABORAL 

Lloc: CODTS Lleida 
Data: A partir de setembre 
Preu: A concretar. Pendent de subvenció. 
Programa: 

1. Marc legal i programes vigents en el món laboral. 
2. Orientació laboral i creació de noves empreses. 
3. Intermediació empresa versus treballador. 



4. Desenvolupament local i econòmic social. 
Inserció sociolaboral a col·lectius en situació d'exclusió social. 
 
RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES DURANT L'ANY 2003: 
De gener a maig : 
 Curs de mediació Familiar. Bloc de 50 hores, bloc de 30 hores i bloc de 20 

hores per l'habilitació. 
Febrer-març: 
 Curs d'Habilitació com a périt en Dictamen Pericial Social; 32 hores i 19 

assistents. 
Juny: 
 Curs de Marketing Social i Marketing de Serveis; 30 hores i 7 assistents. 

Octubre-novembre: 
 Seminari Violència Domèstica; 30 hores i 13 assistents. 

L’INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT A ATORGAT EL RECONEIXEMENT 
D’INTERÈS SANITARI A AQUEST “SEMINARI DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA” 
 
Novembre: 
 Seminari  de Conflicte i Mediació;  8 hores i 25 assistents. 

  
- GRUP MEDIACIÓ. 
 
Arran 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 social, el grup de mediació es reuneix 
esporàdicament  per tal de tractar temes d’interès per a la mediació. 

Es realitzen els cursos de mediació organitzats per l’Associació de promoció de 
la mediació. Es duen a terme al CODTS i al CEESC abans del juny de 2003. 

 
4. 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 Laura Sarri.  
 
5. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS 
• Xerrada informativa als alumnes de tercer curs de l’Escola Universitària 

de Treball Social de Lleida. 
• INTRESS; cessió local  
• CEESC; Quant a les V Jornades d'Atenció Primària s'ha planificat la 

celebració de dues sessions de treball amb la finalitat de poder recollir la 
posició dels professionals que treballen en l'àmbit de l'Atenció Primària. 
Les sessions es duen a terme al gener de 2004. 

 
 



6. BORSA DE TREBALL  
 El sistema de notificació d’ofertes consisteix en la tramesa d’un butlletí 

laboral que s’envia des de la secció de la borsa de treball de Barcelona via 
correu electrònic. A més s'envia també l’Agenda Professional que ens 
facilita el Consejo General de DTS i AS  amb ofertes de feina, legislació, 
beques i ajudes, formació,...  

 A 31 de desembre, a la delegació de Lleida hi han 146 persones inscrites a 
la borsa de treball amb correu electrònic, d’un total de 514 col·legiats/des. 
Això equival a un 28 % del total de col·legiats de la delegació de Lleida.  

 
7. ALTRES INFORMACIONS 
 S’ha ampliat el fons bibliogràfic.  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, AGATHOS. 

 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 dinou col·legiats 
aquest any 2003. 

 L’ Assessor Laboral de la delegació és Culleré Lavilla Abogados. El 
Col·legi subvenciona la primera consulta realitzada per cada col·legiat. 
Aquest 2003 s’han atès a nou col·legiats/des. 

 
8. OBJECTIUS PEL 2004 
 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.  

 Donar suport als treballs  dels diferent grups del col·legi. 
 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. 

 
 
 
9. PRESSUPOST DE LA DELEGACIÓ PER L’ANY 2004 
Pressupost que te demanat la delegació de Lleida per  l'any 2004: 



                                                                          _____                     EUROS 
LOGUER  10850 
COMUNITAT DE PROPIETARIS  750 
LLUM  450 
MANTENIMENT I REPARACIONS  550 
*ASSEGURANÇA  185 
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT  2000 
DOCUMENTACIÓ  1200 
ASSESSOR JURÍDIC  250 
MATERIAL D'OFICINA  500  
TRAMESES  1000 
FOTOCÒPIES  300 
DESPLAÇAMENT  ??? 
*TELÈFON  1700 
DESPESES DIVERSES  300 
MATERIAL DE NETEJA  50 
*SOU ADMINISTRATIVA  10000 
PERSONAL DE NETEJA  900 
*SEGURETAT SOCIAL  3200  
DESPESES FINANCERES  30 
 
TOTAL  34215  EUROS 
 
Les despeses de l’assegurança, el telèfon, la Seguretat Social i el sou de 
l'administrativa són despeses que es paguen directament des de la seu de 
Barcelona.   
 
 
 

DELEGACIÓ DE MANRESA    
 
 
La Junta  s’ha reunit regularment amb una freqüència mensual i 
en ocasions quinzenal.  
 
S’han reunit periòdicament els grups de Sanitat, Ensenyament 
Secundari i Vellesa 
 
S’ha participat en el Consell Municipal de la Gent Gran de 
Manresa; en la Taula de la Immigració Municipal de Manresa; i 
en la Comissió de la Violència de Gènere a Manresa. 
 
Les activitats realitzades han estat: 
Febrer 



Xerrada Presentació del Curs de Mediació Familiar, a càrrec de la 
Rosa Carrasco. 
 
2 d’abril 
Participació en representació del Col.legi a la Vª Fira de Serveis 
Socials que organitza bianualment la Diputació de Barcelona. 
 
15 de maig 
Taula rodona sobre les diferents “Propostes de Política Municipal 
de Benestar Social”, en la que van intervenir els candidats dels 
diferents partits polítics a les  eleccions municipals de Manresa. 
 

Novembre i desembre 
Curs d’habilitació com a Perit en Dictamen Pericial Social . 
 
 

Manresa febrer de 2004 
 


