2a edició.
Dia Internacional del Treball Social
Promoure l’equitat social i econòmica

Dept. Treball Social i Serveis Socials
Facultat de Pedagogia

Nom de l’activitat: Celebració Dia Internacional de treball social 2a Edició.
Tema 2013: “Promoure l’ equitat social i econòmica”. Teixint fils de la resiliència
a la promoció
Departaments i/o institucions que col·laboren en l’organització de l’activitat:
Departament de Treball Social i Serveis socials, Facultat de Pedagogia, Col·legi Oficial
de Treball Social de Catalunya
Dates i horari activitat
Dimarts 19 de març
Matí: 10-12 hores
Tarda: 18-20 hores
Destinataris : Estudiants i professors de la Facultat de Pedagogia, treballadors socials
de Catalunya i tutors de pràctiques, amb la col·laboració del Collegi Professional de
Treball social de Catalunya
Procés d’inscripció: Activitat Oberta adreçada als estudiants i professors de
l’ensenyament de Treball social i a tota la comunitat de la Facultat de Pedagogia.
Lloc on es realitzarà l’activitat: Sala Teatre Campus Mundet

Més informació (nom contacte i correu electrònic) Josefa Fernández Barrera
jofernandez@ub.edu ; Belen Parra Ramajo belenparra@ub.edu

Presentació
El dia internacional del treball social té una llarga historia, des de l’any 1960 es celebra
aquesta data per commemorar la professió, donar a conèixer els seus canvis acords
als canvis socials i fer èmfasi en els aspectes que l’ associació internacional de treball
social ( configurada per diferents associacions de professionals i universitats de treball
social arreu del mon) marca per treballar durant el període anual.
Els treballadors socials son testimonis fonamentals de la realitat quotidiana amb els
reptes personals i comunitaris. En els moments actuals, els treballadors socials tenen
la fita de treballar per el necessari canvi social, la justícia social i l’aplicació universal
dels drets humans, partint de la riquesa de les iniciatives i moviments socials.
La Federació Internacional de Treballadors socials (FITS), la Associació Internacional
d’ escoles de treball social (AIETS) i el Consell internacional de Benestar Social
(ICSW) acorden una Agenda global per el compromís del Treball social amb el
desenvolupament social (2012-2016), que presenta conseqüències desiguals a nivell
mundial, nacional i local. Es per això que els treballadors socials es senten obligats a
treballar per un nou ordre mundial que faci realitat el respecte dels drets humans, la
dignitat de les persones i una estructura diferent de les relacions humanes. Per tant, es
comprometen a recolzar i influir per possibilitar estructures i sistemes que tractin les
causes de la opressió i la desigualtat.
Els objectius prioritaris d’aquesta agenda global es centren en les següents àrees:
–

Promoure l’equitat econòmica i social

–

Promoure la dignitat i el valor dels pobles

–

Treballar cap a la sostenibilitat del medi ambient

–

Fer èmfasi en el reconeixement de l ’importància de les relacions humanes.

El primer d’aquests objectius es desenvoluparà al llarg de l’any 2013, sent el lema del
dia internacional del treball social.
D’altre banda, la NASW (Associació nacional americana de treball social) , en la
mateixa línea , concreta el tema general sota el lema: “Teixint fils, de la resiliència a la
promoció”, explicitant que la professió de treball social crea les vies necessàries per la
participació social i la millora del benestar social, especialment d’aquelles persones o
grups de població més vulnerables i considerant que els treball socials ajuden ales
persones a utilitzar les seves fortaleses i la seva autopromoció, per caminar amb les
desafiaments vitals.
La celebració del dia internacional del treball social es promou també especialment en
el marc europeu per part de l’Associació Europea d’Escoles de Treball Social i en el

marc de l’Estat Espanyol per part de la Conferencia de Decanos y Decanas y
Directores y Directoras de Centros y Departamentos de Trabajo Social de las
Universidades Españolas (C.D.T.S.U.E).

Objectius
1. Augmentar la visibilitat social del Treball social
2.Treballar per la promoció dels Drets humans i la justícia social
3. Crear un foro de participació entre estudiants, acadèmics i professionals del treball
social i persones interessades per la promoció de l’equitat social

Programa

10
10 -10,15:
-10,15: Recepció
Recepció d’assistents
d’assistents
10,15-10,30:
10,15-10,30: Acte
Acte d’obertura
d’obertura
Anna
Anna Escofet,
Escofet, Degana
Degana de
de la
la Facultat
Facultat de
de Pedagogia
Pedagogia
Josefa
Josefa Fernández,
Fernández, Directora
Directora del
del Departament
Departament de
de Treball
Treball social
social ii serveis
serveis socials
socials
10,30-11,30:
10,30-11,30: Conferencia
Conferencia "Vivències
"Vivències sociopolítiques
sociopolítiques ii treball
treball social",
social", aa càrrec
càrrec
de
de Rosa
Rosa Domènech
Domènech
11,30-12:
11,30-12: Debat
Debat obert
obert
18-19,30:
18-19,30: Conferencia
Taula Rodona
"Qüestions
amb Mercèètiques
Ginesta,
per Treballadora
al Treball Social
socialeni temps
Carme de
Trilla,
crisi"
càrrec de Mercè Ginesta.
CàritasaDiocesanes.
19,30
20h: Clausura
a 20: Debat
de obert
la Jornada a càrrec de Josep Maria Torralba, Cap d’estudis de
20h:
Clausura de
Jornada
a càrrec de Josep Maria Torralba, Cap d’estudis de
l’Ensenyament
de la
Treball
Social
l’Ensenyament de Treball Social

Breu presentació de les ponents:

Rosa Domènech

Mercè Ginesta

Treballadora Social amb una llarga experiència en el
camps sociopolític dels Serveis Socials i el Treball Social.
Ha estat una pionera del treball social comunitari havent
treballat en la millora de diversos barris en l’època predemocràtica. Ha estat professora de Treball Social
Comunitari a l’Escola Universitària de Treball Social de
Barcelona, directora de GITS (Grup d’investigació en treall
social) i d’INTRESS. Va ser la primera coordinadora de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona de l’etapa
democràtica i posteriorment de la Diputació de Barcelona.
Actualment presideix l’entitat “Impuls per a l’Acció Social”.
El tema de la seva conferencia acaba de ser publicat per
l’editorial d’aquesta entitat amb el titol. Vivències
Sociopolítiques i treball social.
Treballadora Social, Màster Ètica Aplicada a la intervenció
Social, psicoeducativa i sociosanitària
Treballa als serveis socials bàsics de l’Ajuntament de
Pineda de Mar des del 1993, en una primera etapa com a
treballadora social de base (1993-2001) i com a
coordinadora dels serveis socials bàsics des del 2001.
Membre de la Comissió de serveis socials bàsics del
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya des del
2010, i coordinadora de la mateixa comissió des del juny
de 2011

