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Eleccions a Junta de Govern 2021-2024

En seguiment del calendari electoral aprovat per la Junta de Govern el passat 8 de
febrer, el Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) informa que ja està
obert el termini per a sol·licitar el vot per correu, el qual es pot sol·licitar a través
d'aquest enllaç. Des de la Junta Electoral es pretén convidar totes les persones
col·legiades a sol·licitar el vot per correu, que permet complir amb la normativa
sanitària minimitzant riscos i garantint el dret al vot. Les dos candidatures que s'han
rebut dins del termini establit són les següents:

Candidatura Fem Xarxa amb tu

Presidenta, Na Sonia Cano Alegre
Vicepresidenta, Na Maria Ángeles Gorgues Barona
Secretari, En Javier Calvo Carrión
Tresorer, En Julián Ponce Milio
Vocal, Na Beatriz Morilla Valera
Vocal, Na Concha Jornet Castelló
Vocal, Na Inés Sánchez Endrina
Vocal, Na María Fajardo i Franch
Vocal, Na Trinidad Trillo Martínez

Candidatura Som Diverses

President, En Ferran Senent i Domingo
Vicepresidenta, Na Paqui Herrero Cuesta
Secretària, Na María Belén Piró Campos
Tresorera, Na Inés Gutiérrez González
Vocal, N'Eva Reina Giménez
Vocal, Na Sonia Rubio Romaguera
Vocal, N'Ana Selva Selvi
Vocal, N'Amparo Felipe Gallardo

https://cotsvalencia.com/solicitud-voto-por-correo/


Podeu trobar tota la informació de les dos candidatures fent clic ací
Fes clic ací per a saber tota la informació sobre el procés electoral
____________________________________

Dia Mundial del Treball Social
La Junta de Govern del Col·legi llança un vídeo de fi de legislatura

La Junta de Govern del COTSV ha aprofitat aquesta data assenyalada, el Dia Mundial
del Treball Social 2021, per a llançar el missatge d'acomiadament de la legislatura
2018-2021, el qual pots veure en aquest vídeo. En aquest sentit, la Junta de Govern
convida totes les persones col·legiades a participar activament en el Col·legi, que ha
estrenat recentment una seu adaptada a les noves necessitats (pots veure el vídeo fent
clic ací). 

El Col·legi ret homenatge a María Luisa Haro com a col·legiada número 1 el Dia
Mundial del Treball Social 2021

https://cotsvalencia.com/candidatures-junta-de-govern-2021-2024/
https://cotsvalencia.com/elecciones-a-junta-de-gobierno/
https://youtu.be/LhalBFCqK2g
https://youtu.be/LhalBFCqK2g
https://youtu.be/-_In3eCLJWs


El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) ret homenatge a María Luisa
Haro, en nom del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), com a treballadora
social col·legiada número 1, qui va engegar el camí fins al que és actualment el
Col·legi. I és que el lema del Dia Mundial del Treball Social 2021, que se celebra el
tercer dimarts de març, té molt a veure amb això: 'Ubuntu: Jo sóc, perquè nosaltres
som'.

Elena Puig, presidenta del COTSV, va fer entrega de la insígnia del Consejo General
del Trabajo Social a María Luisa Haro, a més d’un ram de flors, en un xicotet acte
commemoratiu a principi de mes. Un esdeveniment que va emocionar la col·legiada
més veterana, qui posa en relleu “l’assoliment d’un grup de dones entusiasmades i
esperançades per la seua missió”.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa
_________________________________________

8M, Dia Internacional de la Dona

Sonia Rubio, treballadora social en un centre de dones víctimes de violència de
gènere: “Podem tindre moltes lleis, però encara no ha aterrat la igualtat real ni la
transformació”

https://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-ret-homenatge-a-maria-luisa-haro-com-a-col%c2%b7legiada-numero-1-el-dia-mundial-del-treball-social-2021/


En aquesta nova entrega de 'L'Entrevista', l'espai en el qual treballadores i treballadors
socials col·legiats parlen de la seua feina i donen la seua opinió sobre temes que tenen
a veure amb el seu àmbit d'actuació, la protagonista és Sonia Rubio, treballadora social
en un centre en què es realitzen intervencions integrals amb dones víctimes de
violència de gènere. Aquest és un fragment de la conversa que hem tingut amb ella:

"És perillós el retrocés i no solament es veu en l’auge de partits polítics, sinó també en
les agressions sexuals grupals que hi ha hagut últimament. No solament és una
agressió sexual, són quatre o cinc violacions. Es té eixa idea d’agressió múltiple quan
són violacions completament individuals que es fan de forma grupal per a mantindre
eixe poder. El poder és una cosa que qui el té, no el vol deixar. I les dones estem molt
lluny d’aconseguir eixe poder"

Pots fer clic ací per a llegir l'entrevista completa
____________________________

Oferta laboral
L'espai dedicat a les ofertes laborals de la pàgina web del COTSV conté ofertes de
treball o convocatòries que ixen tant a l'Administració Pública com en entitats privades.
Es tracta de dues seccions al nostre portal web que es mantenen actualitzades
diàriament.

Convocatòries públiques
Ofertes de treball d'entitats privades (accés amb clau)
_________________________

Consejo General del Trabajo Social

https://cotsvalencia.com/sonia-rubio-treballadora-social-en-un-centre-de-dones-victimes-de-violencia-de-genere-podem-tindre-moltes-lleis-pero-encara-no-ha-aterrat-la-igualtat-real-ni-la-transformacio/
https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
https://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/


Anàlisi del Consejo General del Trabajo Social de l'estratègia de vacunació contra
la COVID-19

El Consejo General del Trabajo Social considera que, al grup 6. Col·lectius essencials -
Col·lectius en actiu amb una funció essencial per a la societat, cal incloure tots els
centres i entitats que presten qualsevol dels serveis continguts en el Catàleg de
Referència aprovat per Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per
a l'Autonomia i Atenció a la Dependència el 16 de gener de 2013, així com els seus
treballadors i treballadores. Basant-nos en la consideració de servei essencial, recollida
en l'Ordre SND/295/2020 sobre noves mesures en matèria de recursos humans en
l'àmbit dels Serveis Socials.

Fes clic ací per a llegir el document complet
___________________________

Altra informació
Investigació sobre els efectes d'un entrenament basat en mindfulness i altres
pràctiques contemplatives en el benestar i la pràctica professional de
treballadores socials

Inscripció:

Enviar correu amb les teues dades personals a: investigacionbienestar2020@
gmail.com

Més informació:

Col. nº 2242 Ramon Rosaleny Castell
616031382 (wasap).

Participació en una enquesta per a una tesi doctoral

Enllaç a l'enquesta: https://forms.gle/vvMSq8jCoMFmLqgLA

Blog: https://depuertasadentro.school.blog/

https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/emergencias/Vacunacion%20CGTS%2004.03.2021.pdf
mailto:investigacionbienestar2020@gmail.com
https://forms.gle/vvMSq8jCoMFmLqgLA
https://depuertasadentro.school.blog/

