
 
 

 D A D E S  G E N E R A L S  

 
Data: 18 de març de 2021 
Horari: de 9:00 a 14:00 h  
 
  

Organitza:  

• Col·legi Oficial de Treball Social de Tarragona,  

• Facultat de Ciències Jurídiques i  

• Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 
 

Modalitat virtual (tothom que s’inscrigui rebrà l’enllaç de la Jornada) 
 
Destinataris: 

• Professionals de la intervenció social 

• Professors universitaris 

• Estudiants del grau en Treball Social i 

• Estudiants del grau Grau en Educació Social i  

• d’altres graus i  postgraus de la URV.  
 
Direcció acadèmica: 

Dra. Maria Victòria Forns i Fernández, 
responsable de l’ensenyament de Treball Social. Universitat Rovira i Virgili. 
Dra. Claudia Maria Anleu  Hernández,  
professora  associada de Treball Social. Universitat Rovira i Virgili. 
Sra. Emma Pérez Pla,  
vicedegana del Col·legi Oficial de Treball Social. Delegació de Tarragona 
 
Coordinació acadèmica: 

Sra. Sandra Gimeno Vila,  
membre de la junta de govern del Col·legi de Treball Social. Delegació de Tarragona 
Sra. Mireia Bonet López,  
membre de la junta de govern del Col·legi de Treball Social. Delegació de Tarragona 
Sr. Simon Sas Cruz, membre de la junta de govern del Col·legi de Treball Social. 
Delegació de Tarragona 
Dra. Cristina García Moreno, professora agregada de Treball Social. Universitat Rovira i 
Virgili, 
Dra. Eva Zafra Aparici, professora agregada de Treball Social. Universitat Rovira i Virgili 
 
Informació 

Col·legi Oficial de Treball Social de la delegació de Tarragona 
C/ Barcelona, 9 baixos 1º, 43001 Tarragona   
Tel: 977 229 369                  tarragona@tscat.cat         www.tscat.cat 

 

  
 
 

JORNADA DIA MUNDIAL  
DEL TREBALL SOCIAL 

L’accés a l’habitatge: 
 la lluita per un dret 

 

18 de març de 2021 

 
 

   
  

 
 
 

Es lliurarà el certificat d’assistència per 
la Facultat de Ciències Jurídiques i el 

Col·legi de Treball Social. 
 

Per tal d’assistir-hi, cal que 
formalitzeu la vostra inscripció 

gratuïta fent clic 
http://bit.ly/3qfO6mC 

 

  

El període d’inscripcions estarà obert 
fins el dia 16 de març de 2021 
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La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, el Departament d’Antropologia, 

Filosofia i Treball Social de la URV, i el Col·legi Oficial de Treball Social de  

Tarragona, organitzen la jornada del Dia Mundial del Treball Social que tindrà 

lloc el dijous 18 de març de 2021 

 

L’Objectiu del Dia Mundial del Treball Social, és contribuir a visualitzar la tasca 

dels professionals del Treball Social, en tant que coneixedors de la realitat social, 

promotors del canvi, experts de la intervenció social, defensors de la justícia i 

l’equitat social i garants dels drets socials. 

 

La jornada d’enguany es vol centrar en l’exercici del dret a l’habitatge i partirem 

de la tesi que els drets humans i més concretament els drets socials són 

l’enquadrament de referència de la pràctica de les treballadores socials. 

Atribuïm un caràcter prestacional exigible als drets socials. Atenent al caràcter 

de servei públic que les administracions han d’assegurar, podem afirmar que 

l’accés a l’habitatge ha esdevingut un nou dret social difícil d’assolir per a tota 

la població, exigible per la ciutadania en compliment d’allò establert per l’ordre 

internacional, constitucional i estatutari. És des d’aquest posicionament i 

d’acord als objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides que 

volem abordar l’anàlisi de l’accés a l’habitatge, no només des de la necessitat, 

des de l’exclusió social i residencial, sinó des de la perspectiva de dret 

fonamental: el dret a un habitatge digne. Si és cert que vivim en un Estat Social, 

Democràtic i de Dret que propugna els valors de la llibertat, la justícia, la igualtat 

i el pluralisme polític, caldrà replantejar-nos les polítiques públiques, no com 

aquells instruments que donen resposta a les necessitats dels ciutadans, sinó 

com aquells que han de garantir l’exercici dels drets.  

 

L’exclusió residencial no és una situació nova amb la que la nostra professió s’ha 

d’afrontar, però sí podem afirmar que en els anys de crisi més dura i amb 

l’arribada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, ha ocupat i preocupat 

de manera especial al Treball Social cercant fórmules per contribuir a assegurar 

un habitatge digne i segur als ciutadans.  

 

En aquest context d’exclusió de l’habitatge conseqüència de factors estructurals 

com l’especulació urbanística, la precarietat laboral i les deficitàries polítiques 

de protecció social volem reflexionar enguany amb motiu del Dia Mundial del 

Treball Social. 

 

  
 
 

 

 P R O G R A M A  
 

9:00 h  Inauguració 

• Dra. Ángeles Galiana Saura, vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques. URV 

• Dra. Maria Montserrat Soronellas Masdeu, directora del Departament d’Antropologia, 
Filosofia i Treball Social. URV 

• Sra. Emma Pérez Pla, vicedegana, Col·legi Oficial de Treball Social. Delegació de Tarragona 

• Dra. Maria Victòria Forns i Fernández, responsable de l’ensenyament de Treball Social. 
URV 

  

9:30 h Conferència Inaugural 
 

L’exclusió residencial: una assignatura pendent a Espanya 
Dr. Manuel Hernández Pedreño,  

professor titular de sociologia. Universidad de Murcia 
 

Presenta: Dra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de Treball Social. URV 
  

10:30 h Pausa cafè virtual 
  

11:00 h Taula Rodona. Reflexions sobre el dret a un habitatge digne 

Modera: Sra. Mireia Bonet López, membre de la junta de govern del Col·legi de Treball Social. 
Delegació de Tarragona 

• Sr. Joan Batlle Bastardas, director de programes socials d’habitatge de l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya. Generalitat de Catalunya 

• Sr. Josep Miquel Beltran Mauri, gerent i director de l’Institut Municipal de Serveis Socials. 
Ajuntament de Tarragona 

• Sra. Beatriz Fernàndez Gensana, responsable de l’equip jurídic i membre de l’equip directiu 
de la Fundació Arrels 

• Sra. Lucía Delgado Ramisa, portaveu de la PAH de Barcelona 

  

12:45 h Conferència de cloenda 
 

El treball social enfront l’exclusió residencial 
Dr. Albert Sales Campos,  

investigador a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i professor 
associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF 

 
Presenta: Dra. Claudia Maria Anleu Hernández, professora associada de Treball Social. URV 

  

14:00 h    Lliurament Premi STS Grup al millor TS 2019-2010  
Cloenda de la jornada 

  
 

 


