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L’organització dels Serveis Socials a Ontinyent i
Sagunt, exemple de bones pràctiques a la Trobada
Autonòmica de Serveis Socials 2020

Els col·legis oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló han celebrat el passat dimarts 17
de novembre la Trobada Autonòmica de Serveis Socials 2020. Es tracta d'una jornada en què s'han
compartit experiències que sorgeixen en la pràctica professional de les treballadores i els treballadors
socials. La situació de crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 ha condicionat la
trobada, tant pel contingut com per la forma, ja que ha sigut en format virtual.

En aquesta ocasió, Miguel Colorado, coordinador de Serveis Socials en l’Ajuntament d’Ontinyent, ha
exposat com s’ha organitzat el seu departament a la capital de la Vall d’Albaida des què va començar
la pandèmia de la COVID-19. El treballador social ha reivindicat una llei estatal que “puga donar força
a les lleis autonòmiques” i d’aquesta manera “enfortir el sistema” per a ser equiparable a Sanitat,
Educació i Seguretat Social.

En la mateixa línia, Victoria Belis, coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sagunt, ha
demanat que desapareguen els contracte-programa, els quals ha qualificat com a “espasa de
Dàmocles” per a la “continuïtat real dels Serveis Socials”. La treballadora social, que porta una
trajectòria professional de dècades, ha relatat com s’ha viscut la pandèmia al departament que
dirigeix a la capital del Camp de Morvedre.

Pots llegir la notícia completa fent clic ací

https://cotsvalencia.com/lorganitzacio-dels-serveis-socials-a-ontinyent-i-sagunt-exemple-de-bones-practiques-a-la-trobada-autonomica-de-serveis-socials-2020/


Pots tornar a veure la Trobada Autonòmica de Serveis Socials 2020 des d'aquest enllaç
_______________________________________________

Les treballadores socials sanitàries de la Comunitat
Valenciana es reuneixen amb la comissionada per a
la Transformació de l’Atenció Primària i Comunitària

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb els col·legis oficiales de
Treball Social d’Alacant i Castelló i la delegació de la Comunitat Valenciana de l’Asociación Española
de Trabajo Social y Salud (AETSYS), es va reunir dimarts 10 de novembre amb Maria José Lloria,
comissionada per a la Transformació de l’Atenció Primària i Comunitària, per a exposar les propostes
aplicables des del Treball Social sanitari.

El document que se li va entregar a Lloria inclou millores en relació a l’atenció durant la pandèmia.
Per una banda, es convida a impulsar el Procediment de Gestió Social COVID-19, que va ser
presentat al mes de març a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, per a resoldre les dificultats per a
complir l’aïllament d’alguns grups de població, sobretot els més vulnerables. Per l’altra banda, es
proposa la incorporació de treballadores i treballadors socials sanitaris als equips de rastreig, una
reivindicació del Consejo General del Trabajo Social (CGTS) i que altres comunitats autònomes ja
estan aplicant.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa
______________________________________________

El COTS València signa un conveni de col·laboració
amb l’Associació Valenciana per al Foment de
l’Economia del Bé Comú

https://www.youtube.com/watch?v=73gcnLM3qGQ
https://cotsvalencia.com/les-treballadores-socials-sanitaries-de-la-comunitat-valenciana-es-reuneixen-amb-la-comissionada-per-a-la-transformacio-de-latencio-primaria-i-comunitaria/


El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va signar el dimecres 11 de novembre un
conveni marc per a col·laborar amb l’Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé
Comú (AVEBC). La finalitat d’aquest acord és realitzar activitats relacionades amb l’Economia del Bé
Comú de manera conjunta, amb les quals es puga considerar una cooperació per a aconseguir
objectius socials globals. Destaca el punt de formació, ja que les persones col·legiades podran
gaudir d’un descompte del 40% de l’import dels cursos organitzats per l’AVEBC.

Pots llegir la notícia completa fent clic ací
_____________________________________________

Lorena Ramírez, treballadora social en un centre de
dia: “Les persones grans comprenen la dimensió del
problema de la pandèmia com no ho fan altres
col·lectius perquè saben què és patir i què és la
mort”

https://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-signa-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-amb-lassociacio-valenciana-per-al-foment-de-leconomia-del-be-comu/


La segona professional col·legiada que s'ha atrevit a participar en la secció 'L'Entrevista' del nostre
lloc web ha sigut Lorena Ramírez, treballadora social en un centre de dia per a persones grans.
Aquest és un extracte de la seua entrevista:

"La població cada vegada està més envellida i amb més necessitats d’incorporar-se al recurs del
centre de dia abans que, per la seua evolució, per l’edat o per la malaltia, aquest deixe de ser
apropiat. És a dir, podem estar parlant que es podria entrar en un centre de dia als 70 i aprofitar eixe
recurs fins als 80 anys, però, actualment, entren als 80 anys i pràcticament estan fins al final de la
vida"

Fes clic ací per a llegir l'entrevista completa
___________________________________

El COTS València assisteix a la presentació de la
campanya contra les agressions al personal sanitari
'Respectem qui ens cuida'

https://cotsvalencia.com/lorena-ramirez-treballadora-social-en-un-centre-de-dia-de-gent-gran-les-persones-majors-comprenen-la-dimensio-del-problema-de-la-pandemia-com-no-ho-fan-altres-col%c2%b7lectius-perque-saben-que-es/


Raquel Fuster, en representació del COTS València, ha assistit el dijous 19 de novembre a la
presentació de la campanya contra les agressions al personal sanitari 'Respectem qui ens cuida' que
ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, amb presència de Ximo Puig, president de la Generalitat, i
Ana Barceló, consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.
_____________________________________

El Ministeri de Sanitat inclou el Treball Social Sanitari
com a professió sanitària per als pressupostos 2021
El Ministeri de Sanitat inclou en la seua memòria econòmica d'aprovació de pressupostos la
modificació de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS)
la regulació de noves professions sanitàries, entre les quals el Treball Social Sanitari.

El Consejo General del Trabajo Social i la professió, conjuntament amb les associacions professionals
i científiques, venen demandant la modificació d'aquesta Llei per a la consideració del Treball Social
com a professió sanitària. Es pretén incloure en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de
les Professions Sanitàries aquest reconeixement als i les treballadores socials quan desenvolupen la
seua activitat professional en el sector sanitari. Formalment, aquesta informació ve recollida en les
anotacions pressupostàries del Ministeri de Sanitat. 
____________________________________________

Participació en el programa 'Se van a enterar' de
Plaza Radio
Belén Vidal, en representació del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), va participar
en la secció dedicada a les professions del programa 'Se van a enterar' de Plaza Radio (podcast no
disponible). La nostra vicepresidenta va parlar del Treball Social i com la crisi sanitària, social i
econòmica provocada per la COVID-19 està repercutint en la professió.
______________________________________________________________



Agenda 2021: pots recollir-la a la seu del COTS
València

Recordem a totes les persones col·legiades que, si encara no han recollit l'Agenda 2021, poden fer-ho
venint a la seu del Col·legi (c/ Franco Tormo, 3, baix esq.). Es recomana agafar cita prèvia per a
complir amb les mesures indicades per les autoritats sanitàries. L'Agenda 2021 és gratuïta per a totes
les col·legiades i els col·legiats al COTSV, fins que s'acaben les existències.
_________________________________________________________

Oferta formativa
Programa de certificació professional. Supervisió, assessorament i coaching

Modalitat: semipresencial
Nº d'hores: 150h
Data d'inici: 22 de gener de 2021
Durada: fins al 10 de desembre de 2021
Termini d'inscripció: fins al 15 de gener de 2021
Preu:

- TS col·legiat/da en COTSV: 1.650 euros
- Altres professionals o TS no col·legiada/at: 1.750 euros

Fes clic ací per a veure més informació sobre el Programa de certificació professional
___________________________________________________

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.

Pots consultar convocatòries de l'Administració Pública
Pots consultar ofertes d'entitats privades (accés amb clau)
______________________________________________________

Activitats del Consejo General del Trabajo Social
Capítol 4 a Youtube de 'Y ESTO TAMBIÉN TIENE QUE VER CON EL GÉNERO'

http://cotsvalencia.com/programa-de-certificacion-profesional-supervision-asesoramiento-y-coaching/
http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/


Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el Consejo General
del Trabajo Social (CGTS) presenta el quart capítol de l'espai 'Y ESTO TAMBIÉN TIENE QUE VER
CON EL GÉNERO'. Gravat en format tertúlia online, es posarà el focus en el maltractador com a
figura desconeguda. Les i els professionals experts convidats tractaran de fer una radiografia del
maltractador, però també parlaran de les formes de violència que poden exercir sobre la seua parella
o exparella i els mecanismes que porten a un maltractador a exercir violència. L'estrena d'aquest
quart capítol 'Y ESTO TAMBIÉN TIENE QUE VER CON EL GÉNERO' tindrà lloc el pròxim 24 de
novembre a les 20:00 hores al canal Youtube del CGTS. És necessària la inscripció.

Fes clic ací per a inscriure't

El CGTS proposa recomanacions prèvies a la redacció de l'avantprojecte de llei pel Dret a
l'habitatge

El diumenge 15 de novembre, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) va presentar
aportacions a l'avantprojecte de Llei pel Dret de l'habitatge. Actualment l'habitatge és el determinant
social més important per a explicar els processos d'exclusió social. Es demana que en aquest
avantprojecte de llei es reconega l'habitatge com un servei públic d'interés general, que es retorne a
l'habitatge la seua funció social i que desaparega el seu caràcter especulatiu. Amb aquests objectius,
el desenvolupament de parcs públics d'habitatges garantiria un habitatge digne a un preu assequible
per a totes les persones, entre altres mesures proposades.

Consulta les propostes fent clic ací
________________________________________________

Congressos i jornades
Congrés Internacional de Treball Social (CIFETS 2020) – XIII Congrés de Facultats i Escoles de
Treball Social

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) convidem les treballadores i els
treballadors socials a participar en aquesta interessant trobada de professionals del Treball Social de
tot el món. Encara que la data prevista per a la seua realització era setembre de 2020, la situació de
crisi de la COVID-19 ha provocat que la data proposada per a la seua celebració siga 14, 15 i 16 de
juliol de 2021. Les noves dates es troben en l’enllaç següent, on poder
inscriure’s: https://congresos.adeituv.es/cifets2020/ficha.es.html 

Inscripció anticipada: 28 de maig de 2021
Registre tardà: 18 de juny de 2021
Termini de presentació de propostes de comunicacions orals: 1 de març
Data límit d’enviament de tesis doctorals: 1 de març
Confirmació de l’acceptació de comunicacions orals: 13 d’abril

Fes clic ací per a obtindre més informació 
______________________________________________

Convenis amb altres entitats
Universitat Oberta de Catalunya (UOC): descomptes fins al 18%

https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/estreno-de-la-cuarta-entrega-y-esto-tambien-tiene-que-ver-con-el-genero/1139/view
http://www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/consejo/files/OIH-DEFINITIVO.pdf
https://congresos.adeituv.es/cifets2020/ficha.es.html
http://cotsvalencia.com/iv-congres-internacional-de-treball-social-cifets-2020-xiii-congres-de-facultats-i-escoles-de-treball-social/


El COTSV té un acord signat amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ha habilitat un nou
servei d'informació per videoconferència. Les persones col·legiades poden gaudir dels avantatges
d'aquest conveni, amb descomptes molt interessants en graus, màsters i cursos. Pots tenir fins a un
18% de rebaixa en graus i màsters universitaris de la UOC. I un 30% de descompte en postgraus.



Fes clic ací per a consultar els descomptes en la UOC 
____________________________________________

https://estudis.uoc.edu/ca/estudiar-online-convenis


Formació d'altres entitats
Webinar 'Com certificar-se en supervisió i coaching sistèmics posant en valor la carrera
professional'

- Impartit per DIRDIRA, consultoría, formación, organizaciones. 
- Data: 26 de novembre de 2020
- Hora: 18:00h
- Inscripció (enllaç extern al COTSV): https://bit.ly/35Cs8Cx

https://bit.ly/35Cs8Cx
https://bit.ly/35Cs8Cx

