NOTA DE PREMSA
MEDALLA D’OR AL TREBALL SOCIAL 2016

El Col·legi de Treball Social reconeix l’aportació
de Paz Cué, Rosa Barenys i Montserrat Bacardit
amb la Medalla d’Or al Treball Social 2016
 El guardó es lliura dimecres 6 d’abril a Barcelona en el marc de la
commemoració del Dia Mundial del Treball Social
 Aquesta setena edició del premi inclou com a novetat dues modalitats:
significació en el moment actual i trajectòria professional
Barcelona, 4 d’abril de 2016
Aquest dimecres 6 d’abril el Col·legi Oficial de Treball Social lliurarà la Medalla d’Or al
Treball Social 2016 –la setena edició d’aquest guardó— en un acte a l’Espai Francesca
Bonnemaison de Barcelona en què també es commemorarà el Dia Mundial del Treball Social.
El guardó incorpora enguany dues modalitats i reconeix la treballadora social Paz Cué en la
categoria de Significació del treball social en el moment actual i les treballadores socials
Rosa Barenys i Montserrat Bacardit en la categoria de Trajectòria professional.
L’acte, que tindrà lloc a les 18 hores, comptarà amb la intervenció de la consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa; la Segona Tinenta Alcaldessa
de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz; la diputada de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos; i la degana del Col·legi de Treball Social,
Núria Carrera. Després del lliurament de la Medalla d’Or 2016, la Doctora en filosofia Begoña
Román oferirà una conferència sobre ‘La lluita pel reconeixement del treball social: una
mirada ètica’.
Categoria de Significació del treball social | Paz Cué Pieda destaca per la seva aportació al
treball social en la salut mental, un àmbit pioner que forma part de la història del treball
social a Catalunya. La trajectòria professional de Cué es va iniciar a Cantàbria a finals dels
anys 70 i s’ha desenvolupat els darrers 30 anys en centres d’atenció en salut mental al Baix
Llobregat i com a docent. També ha format part de la Junta de Govern del Col·legi de Treball
Social de Catalunya.
Categoria de Trajectòria professional | Rosa Barenys Martorell i Montserrat Bacardit
Busquet seran reconegudes per la seva llarga i intensa trajectòria de compromís en l’exercici
de la professió, iniciada en tots dos casos a finals dels anys 60. Rosa Barenys, que ha format
part de la Junta de Govern del Col·legi de Treball Social, destaca pel treball d’acció
comunitària en el sector de les persones amb discapacitat, així com amb la comunitat i el seu
empoderament. En l’àmbit polític, ha tingut una gran implicació amb el desenvolupament
dels Serveis Socials com a regidora de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i diputada
del Parlament de Catalunya, des d’on va impulsar la primera Llei de Serveis Socials de
Catalunya. També ha format part del Senat espanyol.
D’altra banda, la trajectòria professional de Montserrat Bacardit està estretament vinculada
a la ciutat de Manresa, a la Universitat de Barcelona i a la seva dedicació a la investigació a
l’entorn del treball social. Entre febrer de 2006 i maig de 2014 ha estat directora de la
Revista de Treball Social RTS, impulsada pel Col·legi de Treball Social de Catalunya.
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