NOTA DE PREMSA

La delegació del Col·legi de Treball Social a les
Terres de l’Ebre celebra el seu desè aniversari
 El 17 de juny s’homenatjaran també els 25 anys de col·legiació amb un
acte al Centre Cívic de Ferreries amb presència de l’Ajuntament de Tortosa
 La delegació del TSCAT a les Terres de l’Ebre es va fundar el 2006 després
d’anys de reivindicació del territori per les seves característiques pròpies
Tortosa, 14 de juny 2016
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) celebra el 17 de juny el
desè aniversari de la seva delegació a les Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa, i els
25 anys de col·legiació per part dels treballadors i les treballadores socials que amb
la seva implicació fan tangible la voluntat de vetllar per la bona praxi en la
professió i defensar els drets de les persones.
L’acte de celebració tindrà lloc aquest divendres, 17 de juny, a les 18h al Centre
Cívic de Ferreries (Plaça Mestre Monclús 1) i comptarà amb la presència de
l’Ajuntament de Tortosa, així com de la degana del TSCAT, Núria Carrera, i la
vicedegana 6a de la delegació de Terres de l’Ebre, Glòria Martín. La trobada inclourà
una conferència al voltant de la importància del treball comunitari a càrrec
d’Assumpta Eixarch, coordinadora de projectes de l’Associació per la Cooperació, la
Inserció Social i la Interculturalitat.
La delegació del TSCAT a les Terres de l’Ebre es va fundar el 2006 després d’anys de
reivindicació del territori per les seves característiques pròpies i actualment compta
amb més d’un centenar de professionals col·legiades. A través de comissions i
grups de treball articula les inquietuds i el treball en xarxa de les treballadores
socials al territori, i a més organitza activitats formatives i espais de debat al
voltant de temes d’interès per a la professió.

Per a més informació podeu contactar amb:
Tamara Arasa | terresdelebre@tscat.cat | 977 44 57 70

El Col·legi de Treball Social de Catalunya actua com a veu i referent del col·lectiu col·legiat de treballadors i
treballadores socials, format per gairebé 5.000 professionals. El treball social atén i acompanya la ciutadania
per ajudar les persones a desenvolupar la seva autonomia mitjançant polítiques de benestar que millorin les
seves condicions de vida. Entre els àmbits i col·lectius amb què treballen s’inclouen els serveis socials bàsics,
els serveis sociosanitaris, la mediació en l’àmbit familiar i judicial, el treball comunitari i l’atenció a la
dependència, la infància i la gent gran, entre altres. www.tscat.cat · Dossier de Premsa

