NOTA DE PREMSA

MEDALLES D'OR AL TREBALL SOCIAL 2019

Dolors Colom, Rosa Romeu i la Fundació Surt,
guardonades amb les Medalles d'Or al Treball
Social 2019


El Col·legi del Treball Social commemora el Dia Mundial del Treball Social reconeixent
la tasca professional, la significació del treball social en el moment actual i la defensa
dels drets socials



Les guardonades han estat escollides a través d'una votació oberta a les més de 5.200
col·legiades, mentre que la Fundació Surt ha estat seleccionada per la Junta de Govern
del Col·legi



Els reconeixements es lliuren avui a les 17:30h en un acte a Barcelona

Barcelona | 27 de març de 2019

El Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya lliura aquesta tarda les Medalles d'Or 2019 en
reconeixement a la professió i a la defensa dels drets socials en un acte que commemora també
el Dia Mundial del Treball Social, a les 17:30h a l'Institut d'Estudis Catalans (Carme 47, Barcelona),
Rosa Romeu i Tarragona, Dolors Colom i Masfret i la Fundació Surt són les guardonades
d'enguany amb la Medalla d'Or a la Trajectòria Professional, a la Significació del Treball Social en
el moment actual i a la Defensa dels Drets Socials, respectivament. Es tracta de la desena edició
dels guardons, que des de l'any passat reconeixen també la tasca d'organitzacions d'acció social.
L'acte comptarà amb una benvinguda institucional a càrrec de Francesc Iglesies, secretari d'Afers
socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; Josep Muñoz, gerent de Serveis de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona; i Ricard Fernández, gerent de l'Àrea de Drets Socials de
l'Ajuntament de Barcelona, i a continuació un parlament de Conchita Peña, degana del Col·legi
de Treball Social.
Tancarà l'acte el youtuber Marc Buxaderas, monologuista amb paràlisi cerebral tetraplègica
espàstica que lluita per canviar la percepció que es té de les persones amb discapacitat.

Medalla d'Or 2019 a la Trajectòria Professional
Rosa Romeu i Tarragona (Preixens, 1935) ha desenvolupat la major part de seva tasca
professional en institucions públiques de Sant Adrià del Besòs i Barcelona, tot i haver iniciat la
seva trajectòria a Càritas Diocesana de Barcelona. Ha combinat la seva activitat laboral amb la
docència a l'Escola Universitària de Treball Social de Barcelona amb la participació en
congressos de caire internacional i la publicació d'articles en revistes especialitzades. És
membre de la Junta directiva de la Federació Catalana de Voluntariat Social, del consell
assessor de la Fundació Esplai, del patronat de la Fundació Catalana de l'Esplai i del patronat de
la Fundació Estudi i Cooperació, que actualment presideix. | Fotografia

Medalla d'Or 2019 a la Significació del Treball Social en el moment actual
Dolors Colom i Masfret (Barcelona, 1957) té una llarga trajectòria en el treball social, essent
pionera del treball social sanitari al nostre país. Formada a Barcelona i Nova York, ha exercit
com a treballadora social a hospitals catalans. Com a docent ha treballat a l'Escola Universitària
de Treball Social i actualment és professora associada i directora científica del Màster
Universitari de Treball Social Sanitari a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i professora
associada al Grau de Treball Social a la Universitat de Barcelona. Ha fundat la revista
especialitzada Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar i ha publicat vuit assajos i dues
novel·les. Membre del Consell Social i de Participació de l'Institut Guttman, és fundadora i
gerent de l'Institut Serveis Sanitaris i Socials S.L | Fotografia

Medalla d'Or 2019 a la Defensa dels Drets Socials
La Fundació Surt és una entitat d'acció social creada el 1993 que treballa per fer efectius els
drets econòmics, socials i culturals de les dones i per erradicar les discriminacions per raó de
sexe amb l'objectiu d'assolir una societat on l'equitat de gènere sigui efectiva.

Per a més informació podeu contactar amb:
Agnès Felis | Responsable de Premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
T. 93 268 3442 | M. 690 372 019 | premsa@tscat.cat
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 més de 5.400 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. | www.tscat.cat

