
 

 

M E M Ò R I A    2 0 0 4 
 
ÍNDEX 
 

A. Presentació         4 
 
B. El Col·legi         6 

b.1. Assemblees generals ordinàries i assemblees informatives 6 
b.2. Junta de Govern       7 
b.3. Activitats de la Junta      9 
b.4. Delegacions territorials      17 
b.5. Consell Assessor d’Ètica      18 
b.6. Consell Assessor de la Junta     20 
 

C. Relacions externes i representació institucional    22 
c.1. Generalitat de Catalunya      22 
 c.1.1. Conselleria de Salut       
 c.1.2. Conselleria de Benestar i Família     
 c.1.3. Conselleria de Justícia 
  
c.2. Diputacions        24 
 c.2.1. Barcelona 
 c.2.2. Lleida 
 c.2.3. Tarragona 
 c.2.4. Girona 



 2

c.3. Ajuntaments        25 
 c.3.1. Barcelona 
 c.3.2. Lleida 
 c.3.3. Terrassa 
 c.3.4. Badalona 
 c.3.5. Manresa 
 c.3.6. Ajuntaments de més de 20.000 habitants 
 
c.4. Col·legis professionals       28 
 
c.5. Altres entitats       30 

 
D. Acords de col.laboració       31  
       d.1. Administracions       32 

d.2. Universitats        33 
d.3. Col·legis professionals      33 
d.4. Entitats privades       34 
 

E. La col.legiatura        35 
 
e. 1. Infraestructura i recursos humans    35 
 
e.2. Serveis a la col.legiatura      37 
 e.2.1. Borsa de treball 
 e.2.2. Formació 
 e.2.3. Servei d’assessorament jurídic 
 e.2.4. Altres serveis 



 3

F. Activitat col.legial        42 
f.1. Comissions        43 
f.2. Grups de treball       46 
f.3. Jornades i altres       62 
 

G. Revista de Treball Social       64 
 
H. Afers professionals        64 

 
I. Estat de compliment de les propostes programàtiques pel 2004 66 

 
 
ANNEXES 
 
Annex 1  
 
Col.legiats i col.legiades que ostenten representació institucional del col.legi l’any 
2004 
 
Annex 2 
Col.legiats i col.legiades que formen part de les comissions i grups de treball del 
col.legi. 
 
Annex 3 
 
Estadístiques d’utilització de la pàgina web de l’1 de juliol fins el 31 de desembre 
 
Annex 4 
 
El col·legi en xifres 
 

 
 



 4

A. PRESENTACIÓ 
 

El 18 de desembre del 2003, en l’Assemblea on es va aprovar el pressupost pel 
2004, es van aprovar també una sèrie de mesures que significaven quina part del 
programa presentat l’octubre del 2003 per l’actual equip de direcció del Col·legi, es 
concretaria en accions que tendeixen a  millorar el funcionament de l’organització i 
l’atenció a la col.legiatura. 
 
Ha estat un any de tasca intensa, de canvis. Un any en el que hem assolit quasi 
totes aquelles prioritzacions, on algunes han quedat sense portar-se a terme. Un 
any on hem avançat en el terreny de noves formes de descentralització de 
l’activitat col·legial i on no hem arribat a culminar altres processos de millora. 
 
Si més no, el 2004 ha estat l’any de l’inici del canvi de la nostra organització. 
 
Canvis en la forma de concebre l’organització col·legial, que en definitiva pivoten a 
l’entorn de la transparència, la comunicació, la coordinació, la descentralització, el 
treball en xarxa i la participació. Evidentment això no es fa possible, si no es van 
assolint nivells cada cop més alts d’eficiència i eficàcia en la pròpia estructura 
organitzacional. 
 
Sembla adient ressaltar alguns punts que creiem estan fent possible el camí, pas a 
pas, cap aquests objectius. 
 
La realització de l’estudi d’opinió de la col.legiatura que ha permès avaluar els 
serveis, saber exactament la demanda dels col·legiats i les col·legiades respecte  
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què volen i com ho volen i que ens està permetent iniciar línies d’actuació 
estratègiques. 
 
L’actualització de les noves tecnologies pel que respecta al Col·legi, nova web, 
intensificació de la comunicació via correu electrònic, fa que realment puguem 
estar informats amb rapidesa de l’activitat col·legial i d’aquella que no sent del 
Col·legi ens pot interessar. 
 
Canvis en l’atenció a la col.legiatura, facilitant el màxim la relació amb 
l’organització i entre els propis col.legiats i col.legiades. 
 
La descentralització territorial, propiciant la creació de comissions territorials, cas 
de les Terres de l’Ebre o de grups territorials com els de Terrassa, Sabadell o Alt 
Penedès, per tal de facilitat l’apropament de Col·legi a la professió. 
 
En un altre ordre de coses, l’auditoria permanent per tal d’optimitzar la 
transparència econòmica del Col·legi. 
 
L’ampliació de l’assessorament jurídic pel que fa a la nostra organització. 
 
La major coordinació amb les delegacions, per tal de potenciar els territoris. 
 
Però ens falta molt per fer. La tasca és engrescadora i no és només de l’equip de 
direcció de la nostra organització. És de tots i totes els que la formem. 
 
No ens oblidem: el Col·legi serà el que entre tots i totes volguem!. 
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B. EL COL·LEGI 
 
b.1. ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIES I ASSEMBLEES 

INFORMATIVES 
 
Durant l’any 2004 s’han celebrat dues assemblees ordinàries, al mes de març 
l’Assemblea General Ordinària per aprovar el balanç econòmic de l’any 2003 i, al 
desembre, l’Assemblea General Ordinària per aprovar el pressupost de l’exercici 
2005.  
 
Cal remarcar que s’ha aconseguit mantenir el ritme que marquen els nostres 
estatuts per la convocatòria de les assemblees ordinàries. 
 
D’altra banda, i tal i com menciona el programa de govern,  la voluntat d’apropar al 
màxim el Col·legi a tots els territoris i mantenir informada a la col.legiatura, s’han 
fet durant el 2004 una sèrie d’assemblees informatives a tots els territoris 
corresponents a les nostres delegacions: 
 
  7 de juliol a Girona 
21 de juliol a Barcelona 
28 de juliol a Tarragona 
18 de setembre a Lleida 
 
En el territori de Manresa no es va fer per problemes d’agenda. 
 
 
 



 7

 
b.2.  JUNTA DE GOVERN 
 
La composició de la Junta de Govern és la següent: 
 
PRESIDENTA:   M. Pilar Puig i Giner  Col. 2843 
VICEPRESIDENTA:   Sònia Delgado Antón Col. 4433 
TRESORERA:   Adela Redondo Olivencia Col. 2939   
SECRETÀRIA:   M.Jesús Domínguez  Col. 3227 
VOCALS:    Maria Ramos Miranda Col. 4181 
     Montserrat Bret Garriga Col. 2849 
         
VOCAL-COORDINADORA.  
DELEGACIÓ TARRAGONA: Sílvia Mirete Bara   Col. 4983 
    
VOCAL-COORDINADORA 
DELEGACIÓ MANRESA:  Anna Carbonell Arrizabalaga Col. 3816 
 
VOCAL-COORDINADORA 
DELEGACIÓ LLEIDA:  M.Carmen Hernández Breznes Col. 1787 

  
VOCAL-COORDINADORA 
DELEGACIÓ GIRONA:  Camino Gastón Sola   Col. 233 

 
Durant aquest any, la composició de la Junta de Govern ha sofert modificacions 
degut a la celebració d’eleccions a les delegacions territorials de Manresa, Lleida i 
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Girona. Es fan constar els noms de les col·legiades que ocupen el càrrec en el 
moment de finalitzar l’any. 
 
Han dimitit durant el 2004 la Sra. Rosa Carrasco Còria i el Sr. Albert Torrens 
Míguez. 
 
Tal i com indiquen els nostres estatuts, la Junta de Govern s’ha reunit 
mensualment, iniciant la celebració de les juntes descentralitzadament a fi i efecte 
que no siguin sempre a Barcelona, sinó també a les seus territorials en la voluntat 
de descentralització d’aquesta junta de govern. 
 
Per tal d’oferir una atenció personal a la col.legiatura, la Junta Permanent té 
establert un calendari de permanències a la seu central del Col·legi. També s’ha 
desplaçat als territoris tantes vegades com ha sigut requerida tant per les 
direccions de les delegacions com per grups de col.legiats i col.legiades. 
 
Mitjançant aquesta iniciativa es vol donar una atenció al màxim de personalitzada 
als col.legiats i col.legiades que ho requereixin, via hora convinguda o facilitant 
amb aquestes permanències el poder trobar a les persones que conformen la 
Junta Permanent durant pràcticament totes les tardes i dos matins a la setmana. 
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b.3. ACTIVITATS DE LA JUNTA 
 
Data  Activitat 
9 de gener  Reunió de la Junta Directiva de l’Associació per a la Promoció de 

Serveis de Mediació. 
Reunió amb el Grup d’Infància. 
Reunió amb l’empresa DEP, per perfilar l’estudi d’opinió de la 
col·legiatura i la nova web. 
 

14 de gener Entrevista amb col·legiades. 
Reunió amb el Bufet Vallbé Asociados.  
 

16 de gener  Reunió amb la Regidoria Benestar Social de  l’Ajuntament de Lleida 
per negociar el Conveni anual. 

 
19 de gener Reunió amb la Coordinadora de la Comissió de Solidaritat i 

Cooperació. 
 

Reunió amb l’assessor jurídic del CODTS, Sr. Queralt. 
 

21 de gener  Reunió amb ACIM. 
 
27 de gener Reunió amb el Grup de treball de serveis socials del CODTS. 
 
28 de gener Reunió amb diferents col·legiades. 
 
29 de gener Reunió al Parlament de Catalunya sobre el Fòrum d’Atenció a les 

Persones. 
 
2 de febrer Reunió amb la Sra. Núria Carrera, diputada de l’Àrea de Benestar 

Social de la Diputació de Barcelona per a la renegociació  del 
conveni. 

 
Assistència a l’acte en memòria de la companya Dolors Artemán 
celebrat al Centre Cívic Can Felipa. 
 
Reunió amb el Sr. Francesc Ventura, del Banc de Sabadell. 
 
Reunió del Consell Assessor de la Junta. 
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Data  Activitat 
4 de febrer Reunió de la Comissió Organitzadora del Fòrum d’Atenció a les 

Persones.  
 
5 de febrer Reunió amb la Sra. Assumpció Vila, de la Taula del Tercer Sector. 
 
6 de febrer Reunió amb el Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya – Verds 

per tractar el tema del Fòrum d’Atenció a les Persones. 
 
9 de febrer Reunió amb la Taula del Tercer Sector. 

Reunió amb diferents col·legiades. 
 

11 de febrer Reunió amb la Sra. Montse Feu i el Sr. Manel Barbero per tractar la 
publicació d’un llibre sobre serveis socials. 
Reunió amb dos col·legiats de l’Alt Penedès per tractar la constitució 
del grup territorial. 
 

13 de febrer Reunió amb les coordinadores dels grups de treball del CODTS. 
Reunió amb la Mútua d’Accidents Laborals Cíclops. 
Reunió amb l’equip de la RTS. 
 

16 de febrer Reunió amb Barcelona Activa per tal de negociar el conveni de 
col·laboració. 

 
18 de febrer Assistència a la reunió de la Comissió de serveis socials del CODTS. 

Reunió amb diferents col·legiades. 
 

20 de febrer Assistència a la Jornada del Fòrum d’Atenció a les Persones. 
 
21 de febrer Assistència a l’acte de presentació del document elaborat pel Fòrum 

d’Atenció a les Persones al Parlament de Catalunya.  
 
27 de febrer Reunió amb la Fundació Pere Tarrés per tractar assumptes 

relacionats amb el conveni: ús de la biblioteca, cessió de llibres per 
part del CODTS, etc. 
Reunió amb la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
Reunió amb el Grup de treball del CODTS d’ABS. 
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Data  Activitat 
1 de març  Assistència a una reunió amb la Secretaria de la Taula del Tercer 

Sector. 
Reunió del Consell Assessor de la Junta. 
 

5 de març Reunió de la Junta Directiva de l’APSM. 
 
6 de març Constitució de la Comissió de Les Terres de l’Ebre. 
 
8 de març Assistència a l’acte celebrat al Parlament de Catalunya sobre el Dia 

de la Dona Treballadora. 
Reunió amb una col·legiada. 

9 de març Reunió amb el Grup de treball del CODTS de Gent Gran. 
 
12 de març Reunió amb la Diputació de Barcelona per tractar qüestions relatives 

a la formació. 
Reunió del Comitè Institucional de les Jornades d’Atenció Primària al 
Col·legi de Psicòlegs. 
 

15 de març Reunió de la Comissió de Salut. 
Reunió amb el Grup de treball de Gent Gran. 
 

17 de març  Reunió amb Barcelona Activa.  
Reunió amb l’Escola Universitària de Treball social de Santander. 
Reunió amb Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
19 de març  Reunió amb el Banco Central Hispano per tractar el conveni existent 

amb l’entitat. 
 

22 de març Reunió amb Faura Casas, empresa que realitza l’auditoria del 
CODTS. 

 
24 de març Reunió amb el Sr. Alfred Ribera de Creu Roja. 

Reunió amb la representant del CODTS al Consell de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Terrassa. 

 
26 de març Reunió amb la Diputació de Barcelona per temes de formació. 

Acte de presentació del premi de Solidaritat i Cooperació. 
Assemblea General Ordinària. 
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Data  Activitat 
29 de març Reunió amb Barcelona Activa. 

Reunió del Consell Assessor de la Junta. 
 

31 de març Reunió amb la Diputació de Tarragona per acordar la possible 
signatura d’un conveni. 
Reunió amb una col·legiada. 

 
2 d’abril Assistència a la reunió de Comissió Territorial de Manresa. 

Reunió amb una col·legiada de la Comissió de Salut. 
 

3 d’abril Reunió amb la Comissió Territorial de la Delegació de Tarragona. 
 
5 d’abril  Reunió amb la Conselleria de Salut. 
 
14 d’abril Reunió amb l’Associació ELA. 

Reunió amb l’Associació d’Amics de la Gent Gran. 
 

16 d’abril Reunió amb el Grup de treball del CODTS de Peritatge. 
 
17 d’abril Assistència als actes del Fòrum de les Cultures 2004 
. 
19 d’abril Reunió de la Comissió de Salut del CODTS. 

Reunió amb l’assessor jurídic del CODTS, Sr. Queralt, de preparació 
dels estatuts. 
 

21 d’abril Reunió amb el Consell d’Ètica. 
Reunió amb diferents col·legiades. 
 

24 d’abril Assistència a l’Assemblea General del Consejo de Colegios de 
Trabajo Social. 

 
26 d’abril Entrevista amb la consellera de Salut, Sra. Marina Geli. 
 
27 d’abril Reunió del Comitè Institucional de les Jornades d’Atenció Primària al 

Col·legi de Psicòlegs. 
 
29 d’abril Reunió amb la Secretaria d’Immigració. 
 
30 d’abril  Reunió amb el Banc de Sabadell. 
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3 de maig Reunió amb el Grup de treball del CODTS G – 65. 

Reunió del Consell Assessor de la Junta. 
 
13 i 14  
de maig  Assistència als actes d’inauguració i cloenda de les Jornades 

d’Atenció Primària. 
 
17 de maig Reunió de la Comissió de Salut. 
 
18 de maig Reunió de la Junta Directiva de l’APSM. 

Reunió del Fòrum Intercol·legial. 
 

19 de maig Reunió amb el Conseller del Districte de Ciutat Vella per tractar un 
possible acord de col·laboració. 
Reunió de treball amb tots el personal del CODTS i la Junta 
Permanent. 
 

20 de maig Entrevista amb la Consellera de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya, Sra. Anna Simó. 

 
24 de maig Reunió amb el Bufet Ballvé Asociados. 
 
26 de maig Reunió amb la Fundació Pere Tarrés. 

Reunió a la Delegació de Girona. 
 

4 de juny Reunió amb el Grup de Treball de Peritatge. 
 
7 de juny Reunió del Consell Assessor de la Junta. 
 
9 de juny Reunió amb la Diputació de Lleida per tal de negociar un conveni 

amb el CODTS. 
Assistència a l’acte de presentació del llibre de la Sra. Sílvia Navarro, 
Treballadora Social, organitzat pel CODTS, la Diputació de 
Barcelona i l’Escola Universitària de Treball Social. Es va realitzar al 
CCCB. 
 

11 de juny Reunió amb diferents col·legiades. 
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Data  Activitat 
14 de juny Reunió amb el Grup de treball del CODTS de Sabadell. 

Reunió a la Delegació de Girona. 
 

16 de juny Reunió amb Barcelona Activa. 
Reunió amb diferents col·legiades. 
Reunió amb el Grup de treball del CODTS de Gent Gran. 
 

18 de juny Dinar de treball amb el President del Col·legi d’Educadors. 
 
21 de juny Reunió de la Comissió de Salut. 

Reunió de Junta de Govern amb l’assistència de l’empresa DEP que 
va presentar els resultats de l’estudi d’opinió. 
 

22 de juny Reunió amb la Comissió Territorial de la Delegació de Manresa. 
 
23 de juny Reunió amb el Consolat de l’Equador.  
 
28 de juny Assistència a l’acte de presentació de l’Escola d’Estiu de Serveis 

Socials de la Diputació de Barcelona. 
 
29 de juny Reunió amb l’INCAVOL. 
 
30 de juny Reunió amb Barcelona Activa. 

Reunió de la Junta Directiva de l’APSM. 
 

2 de juliol Reunió amb diferents col·legiats. 
 
7 de juliol Assemblea a la Delegació de Girona. 
 
9 de juliol Reunió amb el Director General de Recursos Sanitaris de la 

Conselleria de Salut. 
 
12 de juliol Reunió del Consell Assessor de la Junta. 

Reunió amb diferents col·legiades. 
14 de juliol Reunió amb la Diputació de Lleida. 
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Data  Activitat 
19 de juliol Reunió amb la Sra. Anna Vall, Directora del Centre de Mediació 

Familiar de Catalunya. 
Reunió de la Comissió de Salut. 
Reunió amb l’equip de la RTS. 
 

21 de juliol Reunió amb l’Ajuntament de Manresa per tal de negociar un possible 
conveni de col·laboració. 
Assemblea informativa a Barcelona. 
 

28 de juliol Assemblea informativa a la Delegació de Tarragona. 
 
29 de juliol Reunió amb diferents col·legiades. 
 
18 de setembre Reunió a la Delegació de Lleida. 
 
22 de setembre Reunió a la Delegació de Girona. 
 
27 de setembre Assistència a la reunió amb el Pla Integral del Poble Gitano 

(Generalitat de Catalunya) 
Reunió de la Junta Directiva de l’APSM. 

29 de setembre Reunió amb el Sr. Francesc Reina, de l’Associació de 
Mediació del Barcelonès Nord.  
Reunió amb el Grup de treball del CODTS de docència. 
 

30 de setembre Reunió amb el Sr. Lluis Torralba, de la Conselleria de Salut. 
 
4 d’octubre  Reunió del Consell Assessor de la Junta. 

Reunió de la Comissió de Salut. 
 

5 d’octubre Reunió del Comitè Institucional de les Jornades d’Atenció 
Primària. 

 
6 d’octubre  Reunió amb la Secretaria de la Taula del Tercer Sector. 
 
13 d’octubre Reunió dels membres representants del CODTS en la 

Comissió Organitzadora de les Jornades d’Atenció Primària. 
 
25 d’octubre Assistència a la reunió del Consell de Formació de la 

Diputació de Barcelona. 
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Data  Activitat 
2 de novembre Reunió amb el sindicat CCOO per tractar la situació actual del 

Conveni de la Sanitat Privada. 
 
8 de novembre Reunió amb el sindicat UGT per tractar l’actual Conveni de la 

Sanitat Privada. 
 
10 de novembre Reunió amb l’Ajuntament de Manresa per tractar el tema del 

conveni. 
 
23 de novembre Assistència a la reunió del Fòrum Intercol·legial de Gent Gran. 
 
24 de novembre Reunió amb EURORESIDÈNCIES. 
 
26 de novembre Reunió amb la Fundació Catalana de Salut Mental. 

Reunió del Comitè Institucional de les Jornades d’Atenció 
Primària. 
 

30 de novembre Reunió amb l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona sobre el conveni de l’any vinent.  
Reunió del Fòrum Intercol·legial de la Gent Gran. 

3 de desembre Reunió amb Caritas. 
 
5 de desembre Entrevista a la Presidenta del CODTS per part del diari “Qué”. 
 
10 de desembre Assistència a la reunió de la Secretaria d’Immigració sobre les 

bases de la nova llei de serveis socials. 
 
14 de desembre Reunió amb la Fundació Catalana Congrés de Salut Mental. 
 
16 de desembre Assistència a la reunió sobre el Servei d’Atenció Domiciliària 

de la Diputació de Barcelona. 
Sopar de Nadal amb els treballadors del CODTS. 
 

17 de desembre Reunió del Comitè Institucional de les Jornades d’Atenció 
Primària. 
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b.4. DELEGACIONS TERRITORIALS 
 
El primer semestre d’aquest any s’han convocat eleccions a les delegacions de 
Girona, Lleida i Manresa, per tal de corregir l’errada produïda en la convocatòria 
d’eleccions en la Junta de Govern l’any 2003 sense, tal i com manen els estatuts 
del nostre Col·legi, convocar també a les delegacions territorials. 
 
Es va oferir a les direccions de totes les delegacions continuar en els seus càrrecs 
fins a final de l’actual mandat, responent afirmativament la Delegació de 
Tarragona. És per això que es van convocar eleccions en els altres tres territoris. 
 
El mes de maig van ser elegides les direccions de Lleida i Manresa quedant 
deserta la Delegació de Girona per la no presentació de candidatura. Convocades 
novament eleccions en aquest territori el mes d’octubre, l’1 de desembre va quedar 
legalment constituïda la nova direcció de la Delegació de Girona. 
 
Les direccions de les delegacions són: 
 
Girona  
 

Coordinadora   Camino Gastón Sola   col. 233 
Tresorera   Àngels Teixidors Camps  col. 4918 
Secretària   Yolanda Martínez Roura  col. 3598 
 
Lleida 
 
Coordinadora   M. Carme Hernández Bresmez col. 1787 
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Tresorera    Alèxia Modroño Preixens  col. 5349 
Secretària    Núria Mallada Perelló  col. 5125 
 
Manresa 
 
Coordinadora   Anna Carbonell Arrizabalaga  col. 3816 
Tresorera    Amanda Pedollers i Ramos  col. 4866 
Secretària    Laura Not Monegal    col. 5145 
 
Tarragona 
 
Coordinadora   Sílvia Mirete Bara   col. 4983 
Tresorera    Carme Fort Cònsul   col. 3378 
Secretària    Gemma Illa Segarra    col. 3494 
 
 
b.5. CONSELL ASSESSOR D’ÈTICA 
 
El Consell Assessor d’Ètica està constituït segons manament dels nostres estatuts 
i està format per les següents col·legiades: 
 
M. Glòria Rubiol González   Col. 20  
Josefina Bassets Marill   Col. 325 
Olga Ruesga Fernández   Col. 963 
Palmira Tejero Cabello   Col. 1351 
Montserrat Gomis Claret   Col. 2080 
M. Montserrat Plans Ferrer   Col. 2092  
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Jordina Cunill Sánchez   Col. 4068 
 
Durant l’any, la funció de coordinadora l’han exercit de forma col·legiada la Sra. 
Bassets i la Sra. Rubiol. Així mateix, han assumit la funció de secretària la Sra. 
Plans i la Sra. Gomis.  

 
El Consell Assessor d’Ètica es reuneix mensualment de forma ordinària i, en 
aquells casos que es requereix, de forma extraordinària, a la seu central del 
Col·legi. 
 
L’activitat durant aquest any ha estat la següent: 
 
S’ha recabat el seu assessorament per la creació d’un Consell d’Ètica. 
 
S’ha col.laborat en el debat sobre el tractament ambulatori dels malalts mentals i 
també sobre els drets d’aquests malalts. 
 
Durant aquest any hi ha hagut dues consultes sobre la confidencialitat de dades 
que s’han atès degudament. 
 
Sobre la intervenció de professionals del treball social, s’ha sol.licitat al 2004 
assessorament en tres ocasions. 
 
Hi ha hagut demandes sobre temes de violència domèstica i assessorament jurídic. 
I sobre la situació laboral dels diplomats en treball social, s’han rebut tres 
consultes. 
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De les tretze consultes hagudes, se n’han debatut nou al Consell donant resposta 
escrita a les persones que havien fet les consultes. Les altres tres s’han derivat a la 
Junta de Govern per tractar-se de temes que no són competència del Consell. 
 
Pel que fa a altres activitats, el Consell Assessor d’Ètica ha estudiat i valorat el 
resultat de l’Estudi de Satisfacció realitzat als col·legiats, en la part que fa 
referència al Consell.  
 
S’ha suggerit a la Junta de Govern la creació d’una Comissió per estudiar i valorar 
les responsabilitats dels Diplomats en Treball Social en situacions de violència 
domèstica.  
 
Durant el mes de desembre s’ha iniciat l’elaboració d’un document divulgatiu sobre 
les funcions del Consell Assessor d’Ètica per tal que es pugui incorporar a la 
pàgina web de la nostra organització col.legial. 

  
 
b.6. CONSELL ASSESSOR DE LA JUNTA 
 
El Consell Assessor es constitueix formalment el dia 2 de febrer d’enguany. En el 
programa de govern presentat a les passades eleccions d’octubre de 2003, hi 
figurava la creació del Consell Assessor. 
 
El Consell és un òrgan de confiança de l’Equip de Govern i per tant, el seu mandat 
finalitza amb el mandat d’aquest equip. 
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El Consell Assessor neix amb la voluntat d’assessorar sobre aquells temes que la 
junta considera d’especial interès pel Col·legi, així com també pel que fa a la seva 
imatge. Per aquest motiu es considera d’interès rellevant el següent: 
 
L’emissió de valoracions sobre aquells treballs, articles, ponències, etc., elaborats 
per grups o individualment i que es vulguin presentar en nom del Col·legi. 
 
L’emissió de valoracions sobre els criteris que estableixen les borses de col·legiats 
i col·legiades següents: 
 
 Borsa de docents 
 Borsa per representar proves de selecció per cobrir llocs de treball 
 Borsa per exercir la representació col.legial als diferents estaments. 
 
Assessorament sobre temes d’afers professionals. 
 
Assessorament en la proposta de nous estatuts i reglaments. 
 
En definitiva, en tot allò que l’Equip de Govern consideri necessari, recollint al 
màxim possible el sentir de la col.legiatura. 
 
Aquest Consell està format per les següents persones: 
 

Ana Morato Sáenz    Col. 10 
M- Gloria Rubiol González   Col. 20 
Josefa Fernández Barrera   Col. 309 
Rosa Barenys Martorell    Col. 324 
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Margarita Gómez Rebolledo   Col. 519 
Teresa Aragonés Viñes    Col. 523 
M. Pilar Massana Llorens   Col. 536 
Silvia Ianitelli Perucca    Col. 642 
M. Montserrat Cuso Torelló   Col. 644 
M: Montserrat Feu Closas   Col. 649 
Carme Bosch Font    Col. 690 
Isabel Mestres Alcaraz    Col. 1310 
Pilar Cortadella Archs    Col. 1753 
M. Carme Llopart Catasus   Col. 1824 
Matilde González Jiménez   Col. 2816 

 
El Consell s’ha reunit regularment els primers dilluns de cada mes exceptuant els 
mesos d’agost i desembre. 
 

C. RELACIONS EXTERNES I REPRESENTACIÓ 
INSTITUCIONAL  

 
c.1. GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Durant l’any 2004, s’ha produït un fet important a Catalunya que el Col·legi ha 
aprofitat per iniciar tot un seguit de relacions institucionals, les eleccions al 
Parlament. 
 
Immediatament després de la seva celebració, s’ha demanat entrevista amb les 
conselleries de Benestar i Família i Salut, per tal de presentar el Col·legi a les 
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noves conselleres i manifestar la nostra voluntat d’interlocució amb els seus 
departaments, amb la finalitat de poder plantejar els temes que afecten els nostres 
professionals 
 
El Col·legi va ser rebut el dia 5 d’abril per la consellera de Salut, Sra. Marina Geli, i 
el dia 20 de maig per la consellera de Benestar i Família, Sra. Anna Simó. 
 
El resultat d’aquestes reunions han sigut: 
 
c.1.1. Conselleria de Salut  
 
Posteriors reunions amb el director general senyor Manzanera i amb el senyor 
Lluís Torralba per tal de tractar de la inclusió de la nostra professió al Llibre Blanc 
de les professions sanitàries, i l’elaboració d’un document per part del Col·legi 
referent a les funcions dels nostres professionals en l’àmbit sanitari, així com la 
participació del Col·legi en comissions de l’esmentada conselleria. 
 
c.1.2. Conselleria de Benestar i Família 
 
Es manté la participació als consells i comissions esmentats a continuació i el 
col.legi s’ha incorporat a comissions i debats que han sorgit puntualment. 
 
Representació institucional 
 
El nostre col·legi està representat a diferents estaments de la Generalitat de 
Catalunya que relacionem a continuació: 
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Consell General de Benestar Social de Catalunya 
Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció Primària 
Consell Rector Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció  
Comissió Tècnica d’Avaluació dels Acolliments i les Adopcions 
Comitè Tècnic d’Avaluació de l’ICASS 
Comissió Permanent Interdisciplinària contra la Violència de Gènere 
Comissió de Seguiment del PIRMI 
Consell per la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques 
 
c.1.3. Conselleria de Justícia 
 
S’inicien converses amb la nova directora del Centre de Mediació Familiar de 
Catalunya, Sra. Anna Vall, sobre els nous projectes del Centre. 
 
c.2. DIPUTACIONS 
 
C.2.1. Barcelona  
 
S’ha continuat la relació amb aquesta diputació amb la qual tenim conveni signat 
des de fa uns anys, per tal de millorar els acords. S’han lograt una sèrie de 
col.laboracions en espècie: 
 
Cessió gratuïta de sales, impressió de fulletons i s’ha començat a posar una base 
per tal d’establir una col.laboració en l’oferta formativa de la institució. 
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Representació institucional 
 
Consell Assessor d’Activitats Formatives 
Consell de la Xarxa SAD 
Consell de l’Escola d’Estiu 
 
c.2.2. Lleida 
 
S’ha mantingut una reunió amb el Sr. Javier de Manuel per tal d’arribar a un 
conveni amb aquesta administració local. Ens va demanar una proforma de 
conveni per tal d’estudiar-la. Se li va fer arribar i estem a l’espera de notícies. 
 
c.2.3. Tarragona 
 
Es va mantenir una reunió amb la secretària del diputat de l’Àrea de Cultura, sense 
resultats fins el moment. 
 
c.2.4. Girona 
 
A la nostra demanda d’entrevista encara no hem obtingut resposta. 
 
c.3. AJUNTAMENTS 
 
c.3.1. Barcelona 
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Àrea de Promoció Econòmica, s’ha arribat a acords per tal de tenir espais 
professionals del Col·legi a les activitats que promou Barcelona Activa per a la 
inserció laboral. Les programacions es duran a terme durant l’any 2005. 
 
Àrea de Salut Pública. Se’ns ha demanat col.laboració en les primeres jornades de 
Salut Pública. El Col·legi hi ha participat. 
 
Districte de Ciutat Vella, s’ha tingut una primera reunió on s’ha parlat de possibles 
col·laboracions del Col·legi en projectes d’investigació que l’Ajuntament vol portar a 
terme. 
 
Representació institucional 
 
Consell Municipal de Benestar Social 
 Plenari 
 Comissió Permanent del Consell 
 Comissió de la Dona 
 Comissió de Drogodependències 
 Comissió de la Gent Gran 
 
Associació Barcelona per l’Acció Social 
 
c.3.2. Lleida 
 
S’ha mantingut entrevistes amb el responsable polític i la coordinadora dels 
Serveis Socials per tal de millorar el conveni que el Col·legi manté amb aquest 
Ajuntament, amb resultats positius. 
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Representació institucional 
 
Consell Municipal de Gent Gran 
Consell Municipal d’Infància i Adolescència  
Consell Municipal de Discapacitats  
 
c.3.3. Terrassa 
 
S’inicien contactes per tal de tenir representació del Col·legi en el Consell de 
Benestar Social de la ciutat. 
 

Representació institucional  
 
Consell Municipal de Benestar Social 
 
c.3.4. Badalona 
 
Representació institucional  
Consell Municipal de Benestar Social 
 
c.3.5. Manresa 
Es manté una entrevista amb la regidora de Serveis Socials per intentar establir 
acords entre el Col·legi i el municipi. Ho estudiaran. 
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Representació institucional 
Consell Municipal de la Gent Gran 
Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions 
 
 
c.3.6. Ajuntaments de més de 20.000 habitants de Catalunya 
 
Amb motiu del X Congreso Estatal de Servicios Sociales, celebrat a las Palmas de 
Gran Canària, es fa una carta a alcaldes/esses i regidors/res de Serveis Socials 
per tal que coneguin aquest esdeveniment i facilitin la participació dels seus 
professionals. 
 
Ens contesten positivament l’Ajuntament de Reus i  l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat. 
 
c.4. COL·LEGIS PROFESSIONALS 
 
El Col·legi manté una sèrie de relacions amb alguns col·legis professionals per uns 
temes concrets: 
 
Mediació 
 
Amb el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya i el Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya, formem part de l’Associació Professional de Serveis a la 
Mediació (APSM). 
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Jornades d’Atenció Primària de Serveis Socials 
 
Amb el Col·legi d’Educadors i Educadores i el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya 
tenim un conveni per l’organització de les Jornades d’Atenció Primària en Serveis 
Socials de Catalunya. 
 
Intercol.legials per temes de gent gran 
 
Amb els col·legis professionals locals de metges, advocats i la delegació territorial 
del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, formem part de la intercol.legial de 
“maltractament a la gent gran” a Girona. 
 
A Barcelona i amb representants dels col·legis d’advocats, sociòlegs, pedagogs, 
infermeria, educadors i periodistes, formem part de la intercol.legial per assumptes 
relacionats amb els maltractaments a la gent gran. 
 
Col·legi d’Infermeria 
 
S’han iniciat contactes amb aquest col·legi a petició del mateix, per tal de demanar-
nos assessorament sobre el programa d’atenció als jubilats i jubilades del seu 
col.legi. 
 
A nivell de les nostres delegacions, es mantenen diversos contactes amb els 
col·legis locals i delegacions dels col·legis d’àmbit autonòmic. 
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C.5. ALTRES ENTITATS 
 
Consejo General de Colegios de Trabajo Social 
 
Hem participat a les dues assemblees generals celebrades el 2004. La 
representació del nostre Col·legi és a càrrec de la presidenta amb una participació 
de vots ponderada, segons el nombre de col.legiats i col.legiades a Catalunya. 
 
X Congreso Estatal de Servicios Sociales 
 
S’ha promogut la participació de la col.legiatura al congrés, tasca que ha estat 
encomanada a la vicepresidenta del col·legi i a la vocal de grups, per tal de posar 
en marxa el procés i la seva difusió. 
 
Han assistit a les reunions convocades a Madrid per part del Consejo General de 
Colegios, per fer el seguiment de tot el procés. 
 
Fòrum d’Atenció a les Persones 
 
La participació al fòrum del Col·legi, va ser activa durant tot el període previ a 
l’elaboració del Manifest sobre el model de serveis socials.  Es va participar en 
l’elaboració del Manifest que es va presentar al Parlament de Catalunya el 21 de 
febrer. 
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Espai de debat permanent sobre els serveis socials 
 
Neix a partir del Fòrum d’Atenció a les Persones, al maig del 2004, formant-hi part 
la majoria d’entitats que van participar al Fòrum d’Atenció a les Persones i altres 
que s’hi ha sumat després. Té la voluntat d’implicació al debat de la Nova Llei de 
Serveis Socials. 
 
Fundació Congrés Català de Salut Mental 
 
Estem representats al Patronat d’aquesta fundació. 
 
El Col·legi participa en aquesta Fundació, que entre altres funcions, organitza el 
Congrés.  
 
Associació de Serveis de Promoció de la Mediació 
 
El nostre Col·legi forma part d’aquesta Associació des del seu inici, l’any 2003.  
 
Associació Catalana d’Infància Maltractada (ACIM) 
 
 
 
 
D. ACORDS DE COL.LABORACIÓ 
 
El nostre Col·legi té signades diverses modalitats de col.laboració amb 
administracions i entitats. Aquests acords fan referència a convenis, subvencions o 
altres tipus de col.laboració en espècie. 
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Passem a relacionar els acords de col.laboració vigents durant aquest any. 
 
 
d.1. ADMINISTRACIONS 
 
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar i Família 
 

Conveni de col.laboració entre el Departament de Benestar i Família, la Universitat 
Oberta de Catalunya, el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya i 
el Col·legi de Pedagogs per la participació a portalsocial.net. 
 
Diputació de Barcelona 
 

Conveni per la Promoció d’Accions Professionals 
 
Ajuntaments 
 
Lleida 
 
Conveni per l’Ampliació de la Pràctica Professional de Col.legiats/ades Aturats/des, 
mitjançant beques. 
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d.2. UNIVERSITATS 
 

Universitat de Barcelona 
 
Conveni amb l’Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de Barcelona 
“ Progrés de la pràctica en treball social”. 
 
Universitat Ramon Llull – Pere Tarres (EUTSES) 
 
Conveni per la Utilització de la Biblioteca i Promoció d’Activitats Professionals i 
Promoció de la Formació. 
 
Universitat Rovira i Virgili 
 
Conveni de col.laboració per l’organització d’activitats referents a la professió i 
altres per la demarcació de Tarragona. 
 
 
d.3. COL·LEGIS PROFESIONALS 
 
Conveni per a l’organització de les Jornades d’Atenció Primària de Catalunya amb 
el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya i el Col·legi de 
Psicòlegs de Catalunya.  
 
Conveni amb el Col·legi d’Educadors i el de Pedagogs de constitució de 
l’Associació per la Promoció de Serveis de Mediació. 
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d.4. ENTITATS PRIVADES 
 
Banc de Sabadell 
 
Conveni Tecnocrèdit de Serveis a la Col.legiatura 
 
Banco Santander Central Hispano 
 
Conveni de col.laboració per la demarcació de Lleida. 
 
Optiglass 
 
Descomptes especials per col.legiats, a partir del 40% del preu sobre el producte. 
 
Òptica Bassol 
 
Descomptes especials per col.legiats a partir del 30% 
 
Grup 7 Viajes 
 
Descomptes a partir del 5%. 
 
Centres dentals D & D 
 
Descomptes especials segons tractament. 
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Gimnàs DIR 
 
Descomptes del 5% en la quota mensual. 
 
 

E. LA COL·LEGIATURA 
 
És el conjunt de professionals que formen el Col·legi i són, per tant, l’objecte de la 
presa de decisions i la participació i el subjecte que demana la prestació de 
serveis. 
 
Per tal de poder ofertar serveis, cal que la corporació estigui dotada d’una 
infrastructura, d’uns recursos materials i humans que facin possible aquest 
encàrrec.  
 
e.1  INFRAESTRUCTURA I RECURSOS HUMANS 
 
El Col·legi disposa d’una infrastructura de cinc delegacions amb local propi, fent la 
de Barcelona les funcions de seu central segons mandat estatutari. Tant el local 
de Barcelona com el de Manresa són propietat del Col·legi. Pel que fa a Girona 
durant el 2004 s’ha hagut de renegociar a l’alça el contracte de lloguer per mort de 
la propietària.  
 
La infraestructura d’espais no és, en tots els casos, funcional per al 
desenvolupament de l’activitat col.legial i és per això, que s’han de buscar espais 
aliens al col·legi per possibilitar comoditat per la celebració d’actes i assemblees, 
sobre tot pel que fa a la seu central. 



 36

 
La dotació de recursos informàtics ha estat millorada durant el 2004 i s’ha adquirit 
també algun mobiliari. 
 
L’estudi d’opinió ha donat pautes estratègiques en tant en quant a la reorganització 
dels recursos humans del col·legi, ja que l’atenció personal és el servei més valorat 
per la col.legiatura. Pel que fa a les delegacions, s’han adequat horaris a Girona i 
Tarragona per tal de donar una millor atenció col.legial. Resta pendent la 
adequació horària a Manresa i Lleida. També s’han inclòs els quatre centres com 
a centres de treball, ja que no hi constaven al contracte de la Mútua de Serveis 
Laborals. 
 
Pel que fa a la seu central, s’ha procedit a una reorganització dels recursos 
humans per tal de millorar l’atenció col.legial, la borsa de treball i els mitjans de 
comunicació del Col·legi. 
 
Aquest procés d’optimització d’espais i millora de l’organització que s’ha començat 
durant el 2004, tindrà continuïtat el 2005, tenint com a base l’estudi d’opinió 
realitzat i la pròpia avaluació del procés. Tot això, ha de servir perquè la 
col.legiatura tingui uns millors serveis i participi amb un grau més alt a l’activitat 
col.legial. 
 
S’ha incorporat el gerent a l’octubre i una tècnica de comunicació al setembre, tots 
dos a mitja jornada. 
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e.2. SERVEIS A LA COL.LEGIATURA 
 
e.2.1. Borsa de treball 
 
És un altre dels tres serveis més valorats per la col.legiatura segons l’estudi 
d’opinió, que es matisa quan passem a valorar el servei ofertat i això ha portat 
durant l’any 2004 a un canvi organitzatiu del mateix. Fins al mes de juliol hi havia 
un servei a jornada completa amb una tècnica de grau mig a plena dedicació. 
 
L’any 2004, a partir del mes de setembre es reconverteix el servei, disposant d’un  
tècnic mig a mitja jornada. 
 
El servei no té una tradició de recopilació de dades estadístiques comparatives i a 
més, aquest any desapareix el Servei Català de Col·locació del qual n’érem Centre 
Col·laborador. Serà, per tant, el 2005, l’any en que es podrà avaluar en termes 
d’eficàcia i eficiència la nova proposta de funcionament de la Borsa de Treball. 
 
El darrer trimestre de l’any s’han començat a posar les bases per tal de tenir dades 
fiables sobre el nombre real d’aturats, professionals que no treballen en el sector i 
cerquen feina dins de l’àmbit del treball social i professionals que busquen millora 
en el seu lloc de treball dins del sector.  
 
El nombre de col·legiats inscrits a la Borsa de Treball és d’un total de 1.997 
persones, número que no dóna cap lectura fiable i per tant, cal poder disposar dels 
fonaments d’una base estadística per poder avaluar el funcionament del servei. 
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Durant aquest any s’han publicat 193 ofertes de treball de les quals, 108 
corresponen a empreses d’iniciativa social i la resta corresponen a administracions 
públiques. 
 
No s’han publicat ofertes que no corresponen amb el nostre perfil professional. 
 
 
e.2.2. Formació 
 
En l’estudi d’opinió, el programa formatiu del col·legi és un dels tres serveis més 
valorats i és el que ens ha donat la pauta a seguir en la línia estratègica d’oferta de 
serveis a la col·legiatura. S’ha treballat per poder formalitzar un programa formatiu 
el més similar possible a la demanda feta i fruit d’aquest treball, que encara 
continua, va sorgir l’oferta del 2004. Aquest programa es complementa amb 
demandes específiques de grups concrets en els diferents territoris. 
 
El mes de juny es forma el Grup d’estudi de la formació i la docència dels 
treballadors socials i entre els seus objectius està el d’assessorar el Col·legi sobre 
l’oferta formativa . 
 
A continuació es detallen els cursos de formació que s’han dut a terme durant el 
2004, per seus del CODTS: 
 
Barcelona 
 

- TALLER DE CASOS PRÀCTICS:   
Durada: 24 hores. 
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Assistents: 17 col·legiats 
 

- PRESTACIONS SOCIALS: CONTRIBUTIVES, NO CONTRIBUTIVES I 
ASSISTENCIALS 
Durada: 28 hores 
Assistents: entre les tres edicions van sumar 46 col·legiats. 

 
 

- PÈRIT EN DICTÀMEN PERICIAL SOCIAL 
 Durada: 32 hores 

Assistents: 58 col·legiats. 
 

- SEMINARI TEÒRIC-PRÀCTIC RELATIU A LA PRÀCTICA 
PROFESSIONAL 
Durada: 18 hores 
Assistents: 10 col·legiats 

 
Tarragona 
 

- PERITATGE 
Durada: 34 hores 
Assistents:  32 col·legiats 
 

- INTERVENCIÓN CON GRUPOS PARA TRABAJADORES SOCIALES (curs 
organitzat conjuntament amb l’àrea de Coneixement del Treball Social de la 
Universitat Rovira i Virgili) 
Durada: 20 hores 
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Assistents: 14 persones 
 

- EL SOFRIMENT DE L’USUARI AMB PÈRDUES – GESTIÓ EMOCIONAL I 
DE L’ESTRÈS (organitzat conjuntament amb la URV) 
Durada: 20 hores 
Assistents: 10 persones 
 

Terres del’Ebre 
 
PERITATGE 

Durada: 24 hores 
Assistents: 37 col·legiats 
 

Girona 
 
SEMINARI TEÒRIC-PRÀCTIC RELATIU A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL 
Durada: 18 hores 
Assistents: 10 col·legiats 

 
- CURS D’HABILITACIÓ DE PÈRIT SOCIAL 

Durada: 32 hores 
Assistents: 27 col·legiats 

 
Lleida 

 
PÈRIT EN DICTAMENT PERICIAL SOCIAL 
Durada: 32 hores 
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Assistents: 15 persones 
 

Manresa 
 
- INCAPACITACIONS LEGALS 

Durada:  
 Assistents: 84 col·legiats 
 

 
e.2.3. Servei d’Assessorament Jurídic 
 
Aquest servei es presta al col·legi des de fa anys. Durant l’any 2004 no està 
unificat a tot el territori i hi ha llocs on es duplica el servei. S’està racionalitzant 
aquesta oferta per tal d’arribar al 2005 amb una atenció unificada, però 
descentralitzada, que faci més eficient la prestació. S’han fet 80 consultes al llarg 
de l’any a tot el territori.  
 
e.2.4. Altres serveis 
 
Compte de correu electrònic professional 
 
Banc de Sabadell 
Conveni Tecnocrèdit de Serveis a la Col.legiatura 
 
Abonament de la quota d’inscripció dels nous col.legiats que domiciliïn la quota 
col.legial. 
 
Banco Santander Central Hispano 
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Conveni de col.laboració per la demarcació de Lleida. 
 
Optiglass 
 
Descomptes especials per col.legiats, a partir del 40% del preu sobre el producte. 
 
Òptica Bassol 
 
Descomptes especials per col.legiats a partir del 30% 
 
Grup 7 Viajes 
 
Descomptes a partir del 5%. 
 
Centres dentals D & D 
 
Descomptes especials segons tractament. 
 
Gimnàs DIR 
 
Descomptes del 5% en la quota mensual. 
 
 

F. ACTIVITAT COL.LEGIAL 
 
L’activitat col.legial és el conjunt d’accions que es porten a terme durant l’any a tot 
el territori. La podem agrupar en tres apartats: comissions i grups de treball, 
segons marquen els nostres estatuts i tota aquella activitat que genera la 
convocatòria de taules rodones, jornades, conferències.... 
 
Pel que fa a comissions i grups de treball, actualment hi ha quatre comissions i 
vint-i-nou grups de treball a tot l’àmbit territorial del col·legi. El conjunt de l’activitat 
que genera és intensa, el promig de reunions d’aquestes comissions i grups de 
treball és d’una reunió mensual amb un promig d’assistència d’unes deu persones 
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per reunió. En conjunt, es mou un potencial humà de més de quatre cents 
col.legiats i col.legiades. 
 
f.1. COMISSIONS 
 
Cal esmentar que hi ha dues Comissions històriques al nostre col.legi: la Comissió 
de Relacions Internacionals i la Comissió de Solidaritat. Les altres dues, la 
Comissió de Salut i la Comissió Territorial de les Terres de l’Ebre han nascut en el 
decurs d’aquest any 2004 per motius de necessitat i amb la peculiaritat del treball 
en xarxa. 
 
La Comissió de Salut, amb l’objectiu de treballar l’encàrrec de la Junta de Govern 
de l’elaboració de la documentació necessària per la interlocució del Col·legi i la 
Conselleria de Salut. 
 
La Comissió territorial de les Terres de l’Ebre, per la necessitat expressada pels 
professionals col.legiats d’aquell territori. 
 
Comissió de Relacions Internacionals 
 
La comissió ha treballat fent contactes amb totes les associacions de treballadors 
socials europees, per tal de presentar el col.legi i d’oferir intercanvis professionals.  
Han iniciat contactes amb les associacions de Polònia i Txèquia per tal de fer 
possible l’estada d’una setmana a Barcelona, que es realitzarà el proper any. 
 
S’ha treballat amb el Council of International Fellowship de Turquia per possibilitar 
l’intercanvi d’una treballadora social durant un mes a Istanbul. 
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Preparació d’una estada a Paris d’una setmana per a un grup de 20 professionals 
col.legiades interessades en temes de violència domèstica, per conèixer el 
tractament que d’aquest tema és fa al país veí. El viatge està previst pel primer 
trimestre del 2005. 
 
Preparació de la sessió de treball “Treball Social a França: nous reptes 
d’intervenció” prevista pel primer quatrimestre del 2005. 
 
S’ha donat resposta i facilitat contactes a diversos professionals que han demanat 
informació sobre temes de treball social a l’estranger. 
 
Comissió Solidaritat i Cooperació 
 
Com cada any, fruit del treball de la comissió, el col·legi ha distribuït els ajuts a tres 
projectes de solidaritat i ha organitzat l’acte d’atorgament corresponent a l’exercici 
del 2003. Els programes subvencionats han estat: “Promoció sòcio-sanitària i 
intervenció familiar del barri Memorial Sandino a Managua”, “Machak Santawui a 
Bolívia” i “Pueblo índio a l’Equador”. 
 
Es va organitzar la conferència: “La Llei d’Estrangeria a Catalunya i aspectes de la 
política d’Immigració a Catalunya” a càrrec del Sr. Xavier Alonso de la Secretaria 
d’Immigració de la Generalitat. 
 
També i a través de la seva tasca, ha estat possible informar a la col.legiatura dels 
diferents actes relacionats amb la solidaritat i la cooperació amb el Tercer Món i 
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s’ha fet acte de presència com a comissió a la conferència: “Conviure amb les 
bombes”, organitzada per PASI i la Plataforma Aturem la Guerra. 
 
Comissió de salut 
 
Es constitueix el 16 de març arran de la necessitat de disposar de documents per 
tal que el col.legi pugui presentar-los a la Conselleria de Sanitat atès el nombre de 
treballadors socials que treballen en l’àmbit sanitari i sòcio-sanitari i la seva 
problemàtica específica. 
 
Neix de la voluntat de treball en xarxa, tant territorial com per àmbit d’intervenció i 
és per això que està formada per representants de cada delegació territorial i per 
representants de cada grup de treball que pertany als àmbits abans esmentats. 
 
Aquesta comissió ha elaborat el document que es va presentar a la consellera 
Marina Geli el més d’abril i està elaborant el document de funcions i perfils dels 
professionals a l’àmbit sanitari a partir de les aportacions dels diferents 
representants que la conformen. 
 
 
Comissió de les Terres de l’Ebre 
 
El 6 de març es constitueix aquesta comissió per tal de donar resposta als 
professionals col.legiats. Les especials característiques territorials de les Terres de 
l’Ebre i la necessitat de coordinació dels seus professionals, fan que la Junta de 
Govern aprovi la seva proposta. La comissió té com a principal objectiu promoure 
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el contacte professional i l’organització d’activitats i formació al territori. També 
propiciar el debat per àmbits d’intervenció i organitzar jornades i altres activitats. 
 
Al llarg de l’any s’han tingut dues reunions de coordinació. 
 

 
f.2. GRUPS DE TREBALL 
 
 
Barcelona 
 
 
Equip 65 “Associació d’Ajuda a Assistents Socials Jubilades” 
 
 
L’Equip 65 compta amb, pràcticament, un centenar d’associades. Composen la 
seva junta: 
 
Llúcia Prats 
Roser Ponsati 
M. Teresa Planas 
Rosa Segú 
Matilde Viloca 
Caterina Otalora 
Rosa Falo 
Montserrat Colomer 
Francesca Masachs 
 



 47

Les activitats que porten a terme són bàsicament de caràcter cívico-social i lúdico-
culturals, essent preferentment la seva activitat l’atenció a companyes malaltes o 
invàlides. 
 
La informació de possibilitats de millora en la qualitat de vida de la gent gran i 
contactes amb les entitats que tenen aquest objectiu. 
 
La presidenta forma part del Consell de la Gent Gran de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
També forma part la Sra. Llúcia Prats del jurat que atorga els premis d’àmbit social 
a FIRA GRAN. 
 
Respecte a les activitats lúdico-culturals, organitzen una activitat mensual.  
 
Grup de treball de Gent Gran 
 
El grup ha col.laborat en la preparació del Congrés de Professionals i Entitats de 
Gerontologia i Geriatria celebrat a l’Hospitalet del Llobregat els dies 19 i 20 de 
març i hi ha participat en dues taules temàtiques en l’exposició de dues ponències: 
 
“L’abordatge psicosocial en l’envelliment” 
“Com percebem els professionals la salut” 
 
El congrés oferia als diferents col·legis professionals un espai per debatre temes 
de la seva disciplina, disposant d’una hora i mitja pel debat. El grup va preparar la 
trobada amb el tema “Com treballem. Com volem treballar”. 



 48

 
Hi van participar més de vuitanta professionals i es va passar una enquesta per tal 
de poder fer una reflexió posterior sobre el perfil professional del treballador social 
als diferents àmbits d’intervenció. 
 
Posteriorment es va realitzar el buidatge i anàlisi de l’enquesta i es van elaborar les 
conclusions per fer el retorn de les mateixes als participants. Aquesta sessió es va 
fer a la seu del col.legi el 16 de juny. 
 
El mes de març s’assisteix a la presentació de l’estudi sobre condicions de vida i 
hàbits de la gent gran a la província de Barcelona. 
 
També es va elaborar les aportacions al Pla d’Actuació Municipal 2004-2007 en 
l’àmbit de gent gran.  
 
Aquest grup de treball té contacte amb el grup de Gent Gran de Manresa per 
treballar sobre el perfil del treballador social al sector de la gent gran. 
 
Participa a la Comissió de Salut del col.legi. 
 
Grup de treball d’atenció primària en salut (ABS) 
 
Aquest grup està format per col·legiats i col·legiades de les Àrees Bàsiques de 
Salut, i també de diferents entitats proveïdores del Servei Català de Salut. Hi 
participen alumnes de pràctiques. També hi participen  col·legiats i col·legiades 
dels diferents territoris. 
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Té representació a la Comissió de Salut. 
 
Es va demanar a aquest grup, persones per representar el col·legi a les Jornades 
que va organitzar l’Ajuntament de Barcelona, sobre Salut Pública,  
 
Durant el 2004, el grup ha funcionat com un fòrum de debat sobre temes que 
afecten el col·lectiu. També  s’ha debatut sobre : Mobbing immobiliari, vademècum 
d’e-mails, cartera de serveis, seguiment de la nova llei de serveis socials. 
 
 
Grup de Treball Social d’Empresa 
 
Aquest grup format per col·legiades que treballen en el si de la empresa, centra la 
seva tasca en tot allò relatiu del Treball Social dins l’empresa. 
 
Al llarg de l’any ha anat recopilant i informant dels nous recursos tant de la xarxa 
pública i concertada com de la privada. 
 
Ha constituït el marc d’anàlisi dels casos complexos aportats per cada integrant del 
grup i també el marc de supervisió de casos refractaris a la intervenció social, lo 
que ha possibilitat el plantejament de noves hipòtesis diagnostiques i noves 
intervencions. 
 
També s’analitzen temes teòrics relacionats amb el Treball Social a la empresa i 
les seves tendències. 
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Exposició i anàlisi  als membres del grup dels cursos Violència de Gènere, de 
l’Institut Català de la Dona i Conciliació de la vida laboral i familiar. 
 

A través del grup, el Col·legi ha tingut presència a la Cambra de Comerç de 
Terrassa: Reptes del futur de l’empresa. 
 
CECOP, participació en la jornada sobre Responsabilitat Social per a PIMES. 
 
 

Grup de treball en Drogodependències 
 

Aquest grup, forma part de la Comissió de Salut, participant en la elaboració dels 
documents encarregats a la Comissió . 
 
A través del grup, el Col·legi està representat a la comissió de drogodependències 
del Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

També s’ha participat en el programa Beveu Menys, l’estudi d’investigació 
sòciolaboral, l’Estudi de Qualitat Avedis Adismendi, i en els grups de treball de la 
Coordinadora de CAS, sobre aspectes legals i ètics i en el de tabaquisme. 
 
Ha tingut presència igualment a la Jornada Salut Mental i Addiccions i en la 
presentació dels serveis de la Unitat de patologia dual, Unitat de Crisi de la 
Fundació Alba i Forma 21. 
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Grup de Treballadors Socials de l’Àmbit de les Discapacitats 
 
L’activitat del grup es centra en l’intercanvi de coneixements, informacions de 
recursos i debat sobre temes d’interès del propi col·lectiu. 
 

Durant el 2004 els debats s’han centrat en la problemàtica del transport sanitari en 
malalties cròniques, la importància de la supervisió en Treball Social, el voluntariat 
extern i intern en les associacions, les problemàtiques del temps d’espera en els 
CAD’s i les revisions posteriors, el programa “viure en família”, l’actual pla d’estudis 
de la diplomatura de Treball Social així con del CFGM sobre atenció domiciliària. 
 
S’han analitzat articles com: 
 
“A favor del sistema Braille. Accés directe a la informació escrita en tota la seva 
diversitat” de l’Associació Catalana d’Integració del Cec (ACIC). 
L’aparegut a la RTS sobre atenció domiciliària. 
El publicat a El Periódico sobre iniciatives per millorar la vida de persones amb 
disminucions físiques on parla concretament del pis d’ASPACE. 
 
Per altra banda, es rep la visita de dos representants de la Fundació Tutelar 
Aspanias, el Gerent, Sr. Josep Tresserres, i la Coordinadora, Sra. Margarita Grau. 
Es parla sobre la incapacitació i el tutelatge. 
 
Altres activitats realitzades són: 
S’envien al Col·legi les dues Guies elaborades per aquest grup: “guia pràctica del 
reconeixement de la minusvalia (2002)” i “Análisis del servicio de atención 
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domiciliaria (SAD) en Catalunya (2003)”. Actualment estant essent revisades pel 
comitè d’experts del col·legi. 
 
Elaboració d’un escrit de sol·licitud d’aclariment dels motius de tancament de la 
Residència Municipal de Sarrià – Sant Gervasi “Can Castelló (gestionada per la 
Fundació Vallparadís de Terrassa). L’Esmentat escrit es presenta a la Junta de 
Govern. 
 
S’informa de la propera constitució del Consell Assessor del Pla director 
Sociosanitari per malalties neurodegeneratives i danys cerebrals. 

 

 

Grup de treball  d’Intervenció en Desastres i Emergències 
 

Al 2004 s’han mantingut nombrosos contactes telemàtics amb el Sr. Àngel Luis 
Arricivita (treballador social d’Osca i promotor de la figura del treballador social en 
l’emergència), amb motiu de la celebració del Congreso Nacional de Intervenció 
Psicosocial en Emergencias y Catástrofes. L’organització del citat congrés va ser 
de Cruz Roja Española i l’Ajuntament d’Osca. Es va celebrar els dies 3, 4 i 5 de 
novembre de 2004. 
 
D’altra banda, s’està publicant en forma d’articles el Document marc del grup, a la 
publicació del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo 
Social. Ha estat publicat el primer al número 66 de la Revista de Servicios Sociales 
y Política Social. Està previst que s’editi el segon al número 69.   
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Grup de treball de Salut Mental 
 
Forma part de la Comissió de Salut. 
 
Durant aquest 2004, s’ha treballat el “Diagnòstic social en Salut Mental”, per tal de 
poder fer un manual d’utilització per part de tots els treballadors socials. Es preveu 
que estigui acabat el primer semestre del 2005. 
 
A través de membres d’aquest grup de treball, el Col·legi està representat a la 
Fundació Congrés Català de Salut Mental i a la AEN. 
 
Grup de Treball de les UFISS de Demències de Catalunya 
 
A través de membres d’aquest grup el Col·legi ha estat representat en la Jornada 
Anual de les UFISS de Demències, es van presentar tres comunicacions: 
 
Recursos... de que parlem?, per Pilar Cañabate, de la Fundació ACE i col·legiada. 
 
Maltractaments en la gent gran, per Rosa Mª Bonafonte, de CAEM i col·legiada.  
 
Aspectes legals per l’advocat Sr. Jordi Muñoz,  que va col·laborar amb el grup en 
el seu assessorament. 
 
Va moderar l’espai la nostra col·legiada Elisabet Alsina de l’Hospital de Palamós. 
 
El grup ha debatut la revisió i ampliació d’indicadors específics dels EAIAS , 
denominació actual de les UFISS,   
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Grup d’Estudi de la Formació i la Docència dels Treballadors/es Socials 
 

Aquest grup neix de les converses mantingudes amb la Junta sobre la necessitat 
de crear un espai al sí del Col·legi per tractar temes inherents a la formació, tant 
externa com interna, per part d’un grup de professionals. 
 
Es constitueix com a grup de treball el mes de Juny, i per tant la seva principal 
tasca ha estat dirigida a definir els objectius, l’organització del propi grup i a 
treballar el Pla de Treball del 2005. 
 
Els seus objectius, son :Crear ponts de diàleg entre les iniciatives que neixen a les 
Universitats i el Col·legi i mantenir relació amb les diferents Universitats.Assessorar 
l’oferta formativa del Col·legi.Iniciar un espai de reflexió sobre la responsabilitat 
dels Caps de Pràctiques com a formadors i docents. 
 
Grup  de Treball Social Hospitalari 
 
El grup treballa en l’aprofundiment dels temes del treball per protocols, funcions i 
acreditacions de centres sanitaris i també ha iniciat un estudi sobre la situació 
actual del Treballador Social en els Hospitals d’Aguts  
 
Bàsicament, el grup ha dedicat el seu esforç durant els primers mesos de l’any a 
l’Organització de les Jornades de Treball Social Hospitalari. 
 
El grup participa de la Comissió de Salut del col·legi. 
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Grup de treball de Salut Sexual i Reproductiva 
 
El grup ha treballat en la revisió del document  que va elaborar l’any passat, sobre 
les funcions del treballador social en aquest àmbit d’intervenció. Aquest document 
ha servit com aportació per els document que elabora la Comissió de Salut, de la 
qual, en forma part. 
 
S’ha treballat en la elaboració d’estratègies professionals per facilitar i apropar 
recursos a la població amb més necessitats: Mètodes anticonceptius (especialment 
hormonals), el cost econòmic de la post-coital i la interrupció voluntària de 
l’embaràs. 
 
S’ha participat en el Fòrum 2004, concretament en el Fòrum Mundial de les Dones. 
 
Entrevista mantinguda amb la coordinadora del  Programa d’Atenció a la Maternitat  
de Risc,  de l’Associació Salut i Família, per millorar la coordinació , derivació i 
atenció de les dones amb dificultats econòmiques, en relació a les interrupcions 
voluntàries de l’embaràs. 
 
Grup de Treball Social d’Ensenyament 
 
Aquest grup de treball s’ha reunit els mesos de febrer i març a la seu del col.legi. a 
partir d’aquest mes les reunions les fan a la seu del Departament d’Ensenyament. 
 
Tracten els temes inherents al seu àmbit professional.  
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Grup territorial de Sabadell 
 
Aquest grup constava, juntament amb el Grup Territorial de Terrassa, com Grup 
del Vallès Occidental. 
 
La realitat però, es que realment operen com dos grups, i es per això que a 
principis d’any, és dona la dimensió real al Grup. 
 
El lloc de reunió habitual es el Pavelló Victoria Eugènia, del Consorci Hospitalari 
Parc Taulí. 
 
L’activitat del grup la lidera la comissió  dinamitzadora. La seva proposta per 
aquest any es abordar el debat sobre Polítiques Socials i la intervenció dels 
Treballadors Social, que es desenvoluparà al llarg de l’any. 
 

La primera sessió es fa sobre “Treballadors Socials en Política” a càrrec de la 
nostra col·legiada Sra. Cèlia Ros, regidora de l’Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Terrassa. 
 
La segona sessió sobre al mateix tema, es a càrrec de la Sra. Pilar Malla, 
treballadora social i col·legiada, expresidenta de Càritas i parlamentària del 
Parlament de Catalunya, en l’anterior legislatura. 
 
La tercera sessió sobre el tema anterior es a càrrec de la Sra. Rosa Graells, 
col·legiada i Cap del Departament  de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell. 
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Trobada amb membres de la Junta de Govern per tal de tenir un canvi 
d’impressions, sobre les noves línies d’actuació del Col·legi i del X Congreso 
Estatal de Trabajo Social. 
 
S’han fet dues sessions sobre Salut Mental amb la participació de les 
Treballadores Socials Sres. Victoria Mir del CAP de Salut Mental de Badia del 
Vallés i la Sra. Ruth Muñoz de l’Associació Salut Mental Sabadell i el Dr. Moya de 
la Unitat de Psiquiatria del Consorci Hospitalari Parc Tauli. 
 
S’ha realitzat una entrevista al Diari de Sabadell per donar a conèixer l’existència 
del Grup, el 2 de Març. 
 
Grup territorial de Terrassa 
 

A l’igual que el grup territorial de Sabadell, històricament constava com a grup del 
Vallés Occidental. 
 
Segons la constatació de les companyes amb més antiguitat, el grup es reunia 
abans de l’any 1979, inicialment a domicilis particulars. Actualment, el grup es 
reuneix a l’Hospital Sant Llàtzer. 
 
L’activitat desenvolupada al llarg de l’any ha estat l’intercanvi d’informació sobre les 
entitats i programes, on participen o treballen els diferents integrants del grup. 
 
Participació del Col·legi a través d’una col·legiada del grup en el Consell Municipal 
de Benestar Social de Terrassa.. 
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S’analitzen les diferents situacions de la zona, exclusió social, servei d’atenció 
domiciliaria , programa Viure en Família, per tal de fer aportacions a la 
administració local que ajudin a millorar els diferents serveis. 
 
 

Grup territorial de l’Alt Penedès 
 
Aquest grup sorgeix de la realitat territorial i de la necessitat professional de 
coordinació de la zona.   
 
Es  formalitza la seva constitució el 5 de Novembre, amb l’assistència de la 
Presidenta del Col·legi , la responsable de Grups de la Junta de Govern i la 
Tresorera del Col·legi, a la reunió de professionals convocada a Vilafranca del 
Penedès. 
 
S’ha participat en projectes de la Fundació Once i de l’Ajuntament lligats a l’Any de 
les Disminucions i s’està treballant en l’elaboració del fitxer de recursos de la zona. 
 
Grup de Peritatge Social 
Grup d’Opinió 
Grup de treball de Mediació 
 
Aquests tres grups no han enviat memòria d’activitats. 
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Tarragona 
 
Grup de Peritatge Social 
 
Arran del curs del Peritatge Social que s’ha fet el mes de febrer, es constitueix el 
grup de treball. El seu objectiu és potenciar la tasca del treballador social com a 
perit i fer-ne la corresponent divulgació. 
 
Grup de Sanitat 
 
Es constitueix aquest grup per donar suport a la representant de la Delegació de 
Tarragona a la Comissió de Salut per tal de poder recollir la problemàtica territorial 
en aquest àmbit.  
 
Grup d’Atenció Primària 
 
El mes de desembre, amb la iniciativa de la Primera Jornada de Treball Social on 
es tracta el tema “Bases per una Nova Llei de Serveis Socials de Catalunya”, es 
constitueix aquest grup per tal de fer aportacions a les mencionades bases. 
 

Girona 
 
Grup de Peritatge social 
 
Té com a objectiu difondre i donar a conèixer el peritatge social a les comarques 
gironines i col·laborar en activitats de formació. 
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Grup de Treball de Maltractaments a la Gent Gran 
 
Té com objectiu treballar en la formació i recerca contra el maltractament a la gent 
gran. 
Col.labora en la realització d’un protocol d’actuació, juntament amb el grup 
intercol.legial format pel Col·legi de Metges, Advocats, Infermeria i Psicòlegs. 
 
Grup d’Afers professionals 
 
Té com objectiu vetllar per les funcions i les condicions de treball dels professionals 
en els següents àmbits: atenció primària, disminuïts, gent gran i salut, aprofundint 
en els diferents temes que plantegen aquests sectors. 
 

Lleida 
 
 
Grup de formació 
 
Aquest grup té com objectiu proposar temes formatius d’interès pels professionals 
de la Delegació de Lleida i donar a conèixer diferents activitats formatives 
organitzades per altres entitats del territori. 
 
S’ha col.laborat amb l’Institut de Treball Salvador Seguí per possibilitar docents per 
al curs: “El paper de la treballadora social en els centres de disminuïts”. 
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Manresa 
 
Grup de Treball de l’àmbit de la Gent Gran 
 
S’ha reactivat la seva activitat aglutinant una vintena de professionals col.legiades. 
 
Grup de Sanitat 
 
Participa una col.legiada d’aquest grup a la Comissió de Salut en representació de 
la Delegació de Manresa. 
 
Tracten els temes de l’àmbit professional a nivell del territori i en general. 
 
Grup d’Ensenyament secundari 
 
Aquest grup de professionals té el seu àmbit d’actuació als instituts de la zona.  
 
Grup de Comunicació 
 
És un grup de nova creació aquest any 2004 
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f.3. JORNADES I ALTRES 
 

Barcelona 
 
20 i 21 de febrer Jornada del Fòrum d’Atenció a les Persones i presentació del 

document elaborat pel fòrum al Parlament de Catalunya. 
 
26 de març Acte de presentació dels programes de solidaritat i cooperació 

subvencionats pel Col·legi. 
 
19 i 20  
de març Participació del grup de Gent Gran al Congrés de 

Professionals i Entitats de Gerontologia i Geriatria celebrat a 
l’Hospitalet del Llobregat. 

 
març  Xerrada “La llei d’estrangeria i aspectes de la política 

d’immigració a Catalunya”. Barcelona.  
 
13 i 14 de maig Celebració de les V Jornades d’Atenció Primària 
 
9 de juny Acte de presentació del llibre de la nostra col.legiada Sra. 

Sílvia Navarro al CCCB. 
 
28 de juny Presentació de l’Escola d’Estiu de Serveis Socials de la 

Diputació de Barcelona. 
 
2 al 5 de setembre  Assistència al Congrés Mundial de Moviments Humans i 

Immigració, organitzat per l’Institut Europeu de la 
Mediterrània.  

 
 
Girona 
 
15 gener Taula Rodona “El Peritatge Social: els treballadors socials 

com a pèrits socials”. 
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Tarragona 
 
24 i 25 d’abril  Participació a la “2ª Fira d’Entitats de Tarragona”. 
 
Manresa 
 
Juny  Organització del Cine Fòrum sobre la pel·licula “Hay motivo”, 

moderat per la Treballadora Social i mestre llicenciada en Pedagogia,  
Sra. Agnés Torres. 

 
Lleida 
 

Sessió informativa als alumnes de 3er. curs de l’Escola Universitària 
de Treball Social de Lleida. 
 
Participació com a entitat col.laboradora al Fòrum Social sobre 
l’Educació a Catalunya a l’Institut de Ciències de l’Educació. 
 
Assistència en representació del Comitè d’Honor de la Quarentena 
Reunió de l’Associació Espanyola de la Psiquiatria Infanto-juvenil. 

 
Assistència a la conferència: “Adolescents d’avui, de la felicitat a la 
responsabilitat”, organitzada per l’Ajuntament de Lleida. 
 
Assistència al Congrés Mundial de Moviments Humans i Immigració, 
organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània. Del 2 al 5 de 
setembre. 
 
Assistència al Xè Congrés Estatal de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials a les Palmes. Del 18 al 20 d’octubre. 
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G.  REVISTA DE TREBALL SOCIAL 
 
 
S’han editat durant l’any 2004 els números 173 i 174 de la revista.  
 
El total de subscriptors és de 3.203. 
 

ANYS ALTES BAIXES 
2000 121 240 
2001 171 351 
2002 187 338 
2003 136 231 
2004 128 225 
 
La RTS en l’actualitat compta amb la col.laboració de 78 institucions on es realitza 
un intercanvi de revistes. Aquestes institucions són de Catalunya, l’Estat espanyol, 
Europa, Estats Units i Llatino Amèrica. 
 
 
 
H. AFERS PROFESSIONALS 
 
 
Durant l’any 2004 i respecte a aquest apartat, hi ha hagut l’activitat següent: 
 
S’ha plantejat davant les conselleries de Sanitat i de Benestar i Família en les dues 
entrevistes mantingudes, la situació global dels nostres professionals que treballen 
en aquests dos departaments. Pel que fa a la Conselleria de Sanitat, el col.legi 
està elaborant el document de funcions d’aquests treballadors per entregar-lo a la 
consellera.  
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En la convocatòria d’una plaça de coordinador dels serveis socials a l’Ajuntament 
de Salt i d’una treballadora social a l’Ajuntament de Lloret de Mar, el col.legi va 
adreçar una carta a l’alcalde de la primera població fent unes recomanacions sobre 
el perfil de coordinador i en el segon cas, va atendre la demanda d’una treballadora 
social assessorant-la sobre la plaça de referència. 
 
S’ha participat en el tribunal d’oposicions de l’Ajuntament de Manresa en la 
convocatòria de places de treballadors socials. 
 
S’han mantingut reunions amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT per tal 
que plantegessin a la taula de negociació del Conveni de la Sanitat Privada un 
seguit de reivindicacions del nostre col.lectiu que treballa sota el marc d’aquest 
conveni. 
 
S’han mantingut contactes amb altres treballadors socials que estan empleats en el 
sector privat i sota el marc de diferents convenis que no reconeixen la figura del 
treballador social. 
 
Pel que fa a conflictes competencials entre professionals col.legiats, s’han resolt 
els casos que ens ha passat el Comitè d’Ètica del col.legi per no ser de la seva 
competència a excepció d’un cas que a finals d’any encara no s’ha resolt. 
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I. ESTAT DE COMPLIMENT DE LES PROPOSTES 
PROGRAMÀTIQUES PER L’ANY 2004 APROVADES A 
L’ASSEMBLEA DEL 18 DE DESEMBRE DEL 2003 

 
 
Respecte a la priorització de les propostes programàtiques pel 2004, enquadrades 
en tres blocs: 
 

1- Millora de la infraestructura del col.legi 
Assessorament informàtic: programes i serveis de la xarxa informàtica i 
registre d’entrades i sortides informatitzat. 
 
Assessorament econòmic i auditoria permanent a partir del 2003. 
 
Assessorament jurídic del col.legi. 
 

2- Atenció a la col.legiatura 
 

Establiment de notícies on-line 
 
Implementar les notificacions per correu electrònic 
 
Renovar la pàgina web 
 
Establiment de serveis de proximitat en les assemblees per tal de fomentar 
la participació. 
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Confecció d’una enquesta d’opinió per conèixer les demandes i opinió de la 
col.legiatura en temes de: formació, demandes de serveis, funcionament de 
l’organització, atenció rebuda, noves propostes, ... 

 
3- Aprovació i edició dels nous estatuts i reglaments. 

 
El grau de compliment a la fi de l’any és el següent: 
 

1- Pel que fa a la infraestructura informàtica, s’han adquirit nous aparells que 
han optimitzat bastant la utilització de la xarxa.  

 
El registre informatitzat d’entrades i sortides s’ha preparat per poder-lo 
posar en marxa a principis del 2005. 
 
Respecte a l’assessorament econòmic i auditoria permanent, s’ha signat 
contracte de serveis amb Faura Casas Auditors que han realitzat l’auditoria 
de l’any 2003 i començaran a auditar el 2004 a principis del 2005. 
 
L’assessorament jurídic del col.legi continua amb el despatx de Queralt 
Redondo Abogados apliant-se els seus serveis, requerint la seva presència 
a les assemblees generals del col.legi, emissió de dictàmens sobre els 
grans contractes de serveis que s’han fet durant l’any i elaboració d’algun 
dictàmen sobre exercici professional que el col.legi ha demanat davant la 
complexitat de les consultes d’alguns dels nostres col.legiats. 
 
Durant aquest any, s’han encarregat de revisar la proposta d’estatuts. 
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2- En referència a la renovació de la pàgina web, es va decidir procedir a 
realitzar una nova pàgina pel col.legi que recollís tota una gama de 
possibilitats per tal de facilitar la comunicació de la col.legiatura amb el 
col.legi i entre els diferents professionals. Per aquest encàrrec i per la 
confecció de l’estudi d’opinió que es va realitzar durant el primer semestre 
de l’any, s’ha fet un contracte de serveis amb l’empresa DEP. 
La pàgina web es va iniciar en període de proves el mes de juliol, finalitzant 
aquest període de proves al desembre. 
 
L’estudi d’opinió va ser presentat el dia 21 de juny a la Junta de Govern per 
part de l’empresa i a la reunió del Consell Assessor del mes de juliol va ser 
presentat també per l’empresa. 
 
La implementació de l’enviament de notícies per correu electrònic, val a dir 
que s’ha incrementat d’una manera notable el nombre de persones 
col.legiades que disposen d’aquest mitjà. A finals d’any, mancaven però 
donar-se d’alta o comunicar el seu correu electrònic al col.legi 1.600 
col.legiats i col.legiades d’un nombre total de 4.300. 
 

3- Pel que fa a l’aprovació i edició dels nous estatuts, no ha estat possible 
complir el compromís adquirit, estaran preparats per la seva exposició 
pública i aprovació durant el primer semestre del 2005. 
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ANNEX 1 
 
 
Col.legiats i col.legiades que ostenten representació institucional del 
col.legi l’any 2004 
 
 
Pepita Vergara    
Isabel Macarulla Mercadé   
Mercè Camprubí Freixas   
Isabel Marcos Grego 
Esther Guardiola Galcerán 
Isabel Morales 
Rosa Maria Carrasco Coria 
Gemma Blasco 
Nora Acosta Rodríguez 
Tina Ureña Hidalgo 
Silvia Navarro Pedreño 
Carmina Puig Cruells 
Teresa Rossell 
Chelo Collado 
Xavier Pelegrí 
Annabel Martínez 
Laura Sarri 
Anna Carbonell Arrizabalaga 
Maite Martínez Gárriz 
Úrsula Carbacho Monesterio 
Anna Quevedo 
Marta Emma Escudero Torras 
María Ramos Miranda 
Sònia Delgado Antón 
M. Pilar Puig i Giner 
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ANNEX 2 
 
Col.legiats i col.legiades que formen part de les comissions i grups de treball 
del col.legi 
 
 
Comissió Solidaritat i Cooperació 
 
Isabel Acha Asensio     
Gemma Blasco Callao    
Maria Carrera Cortina    
Amparo Cerezo Rincón    
M. Pilar Massana Llorens   
M. Asunción Palos Peñarroya   
Amor González Fernández   
 
 
Comissió de salut 
 
Elvira Aymerich Bolta 
Paz Cué Piedra 
M. Jesús Real 
Consuelo Garcia Cadenas 
Marta Pérez Serafín 
Alicia Medina Girona 
Montserrat Hernández Vicens 
Josep Llurba Guiu 
Mercè Canet Ponsa 
Rosa M. Carrasco Còria 
Rosa Muntanya Serrés 
Ruth Soler Gallart 
Rosa M. López Cervelló 
Teresa Pampalona 
Gloria Hernández Orenes 
Rosa Maria Bonafonte 
Carme Llopart 
Míriam Paz Salgado 
M. Pilar Puig Giner, representant Junta de Govern 
 



 71

 
 
 
Comissió de Relacions Internacionals 
 
Emilia Alonso 
M. Rosa Closa 
Angelina Farreres 
Teresa Rossell 
Glòria Rubiol 
 
 
Comissió de les Terres de l’Ebre 
 
M. Josep Cervera 
Xavier Curto 
Mila Garriga 
Gloria Martín 
Anna Ongay 
Marta Talarn 
Mercè Boquera 
Ignasi Gisbert 
Cinta Panisello 
Gloria Ruana 
Yolanda Fernández 
Silvia Mirete Bara, representant Junta de Govern 
M. Pilar Puig i Giner, representant Junta de Govern 
 
 
 
GRUPS DE TREBALL 
 
 
Barcelona 
 
Atenció Precoç 
 
Josefina Bonvehí Planell    
Teresa Criach Puig    
Araceli Aparicio Blanco   
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M. Teresa Comas Ball-Llovera  
Carme Gelonch Monne   
Rosa María González Merino  
Glòria Icart Rovira    
Pilar Ribera Villanua      
Adela Rodríguez Civil   
Elena Sans Prats    
Elena Subirada Martín    
 
 
Estudi de la Formació i la Docència dels Treballadors/es Socials 
 
Ana Alcázar Barrera    
Elvira Aymerich Boltà     
M. Roser Caba Calbet    
Mónica Díez Vera    
M. Eulàlia Fontanals Carré   
Verónica Giménez Fos    
Susana González Melero   
Isabel Nualart Barba    
Victoria Reina Olmo    
Carmen Serrano Aceña    
Agustina Ureña Hidalgo 
Verónica Bermúdez Domínguez 
Mercè Darnell Viaña     
 
 
Grup de Treball Social d’Empresa 
 
Amèlia Baldajos Antolín    
Isabel Bonel Vigo    
Mª Luz García de la Serrana Ballano  
Beatriz González Baelo    
Esperanza Pérez Hierrezuelo   
 
 
Grup de treball en Drogodependències 
 
Marta Emma Escudero Torras   
Avelina Marrero Trujillo    
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Carme Padrós Susanna    
M. Carmen Martínez Sanz   
Josep Llurba Guiu    
Montserrat Hernández Vicent   
M. Angeles Fernández Carné   
Estrella Lahoz García    
M. Ángeles Paz Salgado   
Lydia González Díez    
M. Jesús Sotelo Borjas    
Marta Botija Cano    
Raquel de la Cruz Planas   
 
Grup de Treballadors  Socials de l’Àmbit de les Discapacitats 
 
Isabel Macarulla Mercadé    
Èlia Campdepadrós Rius    
Ana María Ginel López    
Teresa Escrich González    
Tura Carbonell Vinyet    
Isabel Moreno Hosta     
Ana María Alcázar Barrera    
Ana González González    
Inmaculada Gómez Sánchez   
 
 
Intervenció en Desastres i Emergències 
 
M. Antònia Plaxats Garcia   
Cristina Milián Valle    
Arturo Román Soler    
M. Isabel Romero García   
 
Grup d’Àrees Bàsiques de Salut 
 
Agnés Monfort 
Alicia Medina  
Àngels Teixidor 
Anna Pomares 
Anna Ramell 
Anna Roig 
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Begoña Rueda 
Belén Solís 
Belén Torres 
Carlos Marqués 
Carme Saldanya 
Carol González 
Carolina Fort 
Cristina Valle 
Emi Sala 
Emma Vetlla 
Enriqueta Vidal 
Eva Torra 
Francisca López 
Gemma Solanas 
Glòria Hernández 
Glòria Muniente 
Inmaculada Jansà 
Inmaculada Martínez 
Jesús Martín 
Jordi Fornés 
Jordi Girona 
Jordi Juncosa 
Jordi Rengel 
José Luís Losada 
Leticia Sánchez 
Lidia Sentís 
Lluïsa Serrat 
Lourdes Cortés 
Lucía María Marrodán 
M. Ángeles Fuertes 
M. Ángeles Martínez 
M. Rosa Cañadas 
Mabel Cuevas 
Malena Carpallo 
M. Lluïsa Serrat 
Manel Pera 
María Povill Batlle 
M. Rosa López 
Maribel Martín 
Mariola Sánchez 
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Marta Arjona 
Mercè Gil 
Meritxell Puig 
Montserrat Clot 
Montserrat Gallego 
Montserrat Riba 
Montserrat Sáez 
Montserrat Segarra 
Nati Castells 
Noelia González 
Núria Junqueras 
Núria Solanas 
Núria Torregrosa 
Olalla Montón 
Olga Alonso 
Pepita Rodríguez 
Petri Bonilla 
Raquel Paz 
Raquel Royo 
Rosa Armengol 
Rosa Barbancho 
Rosa Cañizares 
Ruth Soler 
Salvador Arias 
Sara Marquès 
Sole Canut 
Susana Durán 
Susana Pagès 
Susana Torras 
Teresa Pampalona 
Teresa Salut 
Vicky Berdagí 
 
 
Grup Gent Gran 
 
Rosa Acebal Gómez      
Anna Albero Miró    
M. Dolores Azúa Berra    
Nuria Badia Arnau    
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Anna Carbonell Arrizabalaga   
Sergio Carmona Romero    
Carles Company Codina   
Daniel Díaz Mila    
Mercé Gil Vallés     
Mercé Giner Lladós     
Estanis González Carcelen   
M. Angeles Granado Bermejo   
Angeles Hellín Castro       
Martin Krüper     
M. Dolors Masdeu Larrosa   
M. Lluïsa Moncunill Cenar   
Marta Ortiz Soret      
Juliana Palomares Arroyo    
Maria Jesús Real Vàzquez    
Pilar Rodríguez Benito    
Susan Sánchez Moreno    
epita Vergara Beltrán    
 
 
Grup de treball UFISS de Demències 
 
Pilar Cañabate 
Gemma Tomé 
M. José Ruíz 
Marta Caballé 
Elisabeth Alsina 
Carmen Vara 
Eva Pérez 
Maribel Marí 
Macarena Sánchez 
Lourdes Esteve 
Rosa Maria Bonafonte 
 
 
Grup de Treball Social Hospitalari 
 
M. José Cañete 
Milagros Castillo 
Teresa Codinach 
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Montserrat Juanola 
Isabel Marín 
Isabel Mestres 
Anna Navarro 
M. Jesús Real 
M. Luz Rodríguez 
Olga Salvat 
Gemma Sierra 
 
 
Grup de treball de Salut Sexual i Reproductiva 
 
Carme Vilana Puig 
Montserrat Margarit Castells 
Sandra Bou Andrés 
Marta Pérez Serafín 
Chelo García Cadenas 
Sonsoles Jiménez Jiménez 
Beli Comes Gabriel 
Grup de Peritatge Social 
 
Montserrat Iranzo 
Encarnación Martínez 
Anna Noguer 
Ester Valls 
 
 
Grup de treball de Salut Mental 
 
Nora Acosta Rodríguez 
Rosa M. Alegre Beneira 
M. Teresa Bresò Rocard 
Roser Caba 
Maria Noel Camps 
Antònia Canudas Oliva 
Pilar Casacoberta 
Fàtima Castillo Moyano 
Regina Contreras 
M. del Mar Crespo Muñoz 
Mari Paz Cué 
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Anna de Palol Tresaner 
M. Assumpció Díaz Fontcuberta 
M. Jesús Febre Álvarez 
Marisa García Durán 
Elena Godoy Granados 
Mireia González Pi 
Nel.la Gonzalo López 
M. Isabel Herreros Abalos 
Elisenda Logan Jordan 
Flor López Zapico 
Eva Lujan 
José Ramon Martín Martínez 
José F. Martínez Herrerías 
M. Neus Martorell Giner 
Montserrat Mercadé Sacoro 
Victòria Mir 
M. Isabel Mirones Pacheco 
Montserrat Mora del Pino 
Adolfina Olivas Flores 
Cristina Oller Orozco 
M. Belén Parra Ramajo 
Jordi Plans Parcerisas 
Pilar Quejido Molinero 
Anna Quevedo de la Torre 
Victòria Reina 
Belén Reyes Martín 
Juan de Dios Rodríguez Gómez 
M. Jesús Rodríguez Gómez 
M. Dolors Sánchez Sánchez 
Carmen Serrano Aceña 
M. Dolors Soler Noguera 
Rosa Sucarrats Font 
Agustina Ureña Hidalgo 
Elvira Aymerich 
Anna Torralba Merino 
Laura García Gil 
Carla Fané Pérez 
Susan Herzog 
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Grup d’Opinió 
 
Conxita Ainsa 
Núria Amat Ventura 
Teresa Aragonés 
Beth Barberà 
Esperança Borrull 
Nàdia Cànovas 
Mireia Comerma Marín 
Jose Fernández Barrera 
Eva García Solís 
Margarita Gómez Rebolledo 
Anna Gutiérrez 
Merche Hernández 
Encarnación Martínez Morán 
Esther Monfort 
Belèn Parra 
Susana Pérez Romero 
Elisenda Piquer 
Trini Serra 
Neus Viltró 
M. José Zambrana 
Ana Zamora 
 
 
Grup de Treball Social d’Ensenyament 
 
Montserrat Agustí Bonet 
Esther Andújar Castro 
Carme Bergada Gaspar 
Rosa Calleja Caltes 
Margarida Castro Salas 
Maria Antonieta Civit Aixalà 
Alèxia Classen Miño 
Marta Escute Pardo 
Montserrat Fontbona Misse 
Francesca Fort Manresa 
Ana Isabel García Cara 
Gemma Grau Campeón 
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Francina Guasch Formigós 
Sagrari Iriguibel Vilarnau 
Gemma Llobet Manonelles 
Dolors Llobet Mascaró 
Anna Monte Quer 
Anna Parés Gómez 
Marisa Pérez García 
Áurea Prats Cinca 
M. Rosa Renobell Soler 
Anna Ripoll Vila 
Margarida Romano Jesús 
Fernanda Rubio Ramírez 
Maite Santamaría Arranz 
Madali Silva Fernández 
Ramona Subías Rocavert 
Margarida Torán García 
Glòria Valls Ferrer 
Caridad Villar Guerrero 
Rosa Virgili Camps 
Cristina Vives Vidal 
 
 
Grup territorial de Sabadell 
 
Meritxell Lloret Monter    
Lluïsa Marsà Montaner    
Àngels Hellin Castro    
Pilar Altarriba Vilarasau    
Montserrat Milà Estrada    
Pilar Ribera Villanua    
Lluís Pujolar Porquet    
Carme Bòtia Villarreal    
Ruth Muñoz Gavilán    
Natàlia Fort Bravo    
Josefina Riera Prat    
M. Victòria Mir Labalsa    
Delfina Sobrino Romero    
Noèlia Alcaraz Gómez    
Sònia Farràs Gorgues    
Judith Hidalgo Vidal    
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Elisabet Camprubí Abelló   
M. Pilar Marzàbal Expósito   
Sarabel Solís Pérez     
 
 
 
Tarragona 

 
Sanitat 
 
Rosa Maria Montaña Serres   
Silvia Mirete Bara    
M. Teresa-Inés Altuna Laiseca   
Sílvia Arroyo Mercadé    
Ramona Tigell Gironès    
M. Elena Garzón Seto    
Carme Fort Cònsul    
Ester Losada Sanjuan    
Yolanda Domingo Calduch   
M. Carmen Cros Garrido   
  
  
Peritatge Social 
 
Neus Càrdenas Morell  
M. Mercè Navarro Pérez   
Aurelio Hernández Mocha   
M. Laura Andreu Jornet    
 
 
 
Girona 
 
Peritatge Social 
 
Úrsula Carvacho Monasterio  
M. del Mar Santos Santana   
Laura Sánchez Guitart    
Olga Costa Serra    
Neus Seseña Calvillo    
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Maite Boldú Alfonso    
 
 
Maltractament Gent Gran 
 
Úrsula Carvacho Monasterio  
Yolanda Martínez Roura   
Neus Seseña Calvillo    
Montserrat Trilla Bordera   
Montserrat Juanola Giralt   
 
 
Afers Professionals 
 
Gemma Martínez Villagrasa  
Elisabeth M. Fornell Dalmau   
David Moreno Villarreal    
Mariona Galcerán Ros    
Alícia Lacomba Cortés    
Isabel Llinas Costa    
Gemma Brangolí Bueno    
 
 
Lleida 
 
Formació 
 
Josefina Minguell Cervelló    
Anabel Portillo Romero     
Palmira Lendines Mayas    
Sílvia Farreny Giró     
Annabel Conde Barjola     
Agnés Farré Cabanillas     
Rosa Ramos Díaz     
 
 
Manresa 
 
Gent Gran 
 



 83

Dolors Fitó Selva    
Laura Not Monegal     
Emma Gonzalo Gallego     
Sara Vilaseca Casals     
Verònica González Ramírez    
M. Alba Ruiz Muñoz     
Rafaela González Camprubí    
Anna Carbonell Arrizabalaga    
Sonia Ortega Juncosa     
Sandra Palomino Vega     
Ester Martínez Sánchez     
Glòria Serra Belmonte     
Meritxell Puig Garcia     
Sara Vilaseca Casals     
Dolors Guitart Castellà     
Montserrat Junyent Dalmases    
Núria Morera Careta     
Susagna Vila Colell     
Montse Cabanas Pons     
Dolors Serrano Gutiérrez    
 
Sanitat 
 
Agnes Monfort Pinto     
Anna Carbonell Arrizabalaga    
Anna Rius Roses     
Anna Betlem Vilaró Pasquets    
Concepció Reyes Ramos    
Encarnació Criado Isern     
Eva Plaza Chapa     
Eva Torra Escarrer     
Gemma Solanas Bacardit    
Lidia Jiménez Pallarés     
Magdalena Pérez Diaz     
Maria Güell Camprubí     
Montserrat Gomis Claret    
Montserrat Margarit Castells    
Montse Saez Morón     
Núria Garcia Victori     
Núria Torregrossa Béjar     
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Teresa Pampalona Llovera    
Verònica Gonzalez Ramírez    
 
Ensenyament secundari 
 
M. Esperança Escudé Planas    
Miriam Garcia Sala     
Consol Molgosa Català     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 4 
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El col·legi en xifres 
 
 
Utilització de serveis 
 
Participants als cursos de formació         360 professionals 
 
Utilització de l’Assessoria Jurídica           80 col.legiats/des 
 
 
Representació institucional 
 
Nombre del col.legiats/des que ostenten  
representació institucional            25 col.legiats/des 
 
 
Grup 65        90/100  col.legiats/des 
 
 
Participants a grups i comissions 
 
4 comissions             44 col.legiats/des 
 
29 grups de treball         433 col.legiats/des 
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Nombre de reunions de comissions 
i grups de treball (promig d’1 mensual)      396 reunions 
 
 
Nombre de participants (promig de 10 persones)  3.960 col.legiats/des 
 
 
Participants a òrgans de direcció, Consell d’Ètica i 
Consell Assessor 
 
Òrgans de direcció (Junta de Govern i juntes de 
Delegacions)           18 col.legiats/des 
 
Consell d’Ètica            7 col.legiats/des 
 
 
 
Consell Assessor               15 col.legiats/des 
 
Assemblees ordinàries i informatives    6 assemblees 
 
 
 
Reunions de la Junta Permanent amb les 
direccions de les delegacions (als territoris)   7 reunions 
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Reunions de la Junta Permanent amb comissions 
i grups territorials (als territoris)     4 reunions 
 
 
Reunions de la Junta Permanent amb grups 
i comissions de treball              22 reunions 
 
 
Entrevistes amb col.legiats/des de la  
Junta Permanent             107 col.legiats/des 
 
 
Reunions amb coordinadors/res  
de grups i comissions      1 reunió 
 
 
Reunions amb representants institucionals   1 reunió 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


