
 

 

 

Butlletí Acord Ciutadà Febrer 2016 

Entrevista a la Sra. Núria Carrera 

 

Aquest mes entrevistem a la Sra. Núria Carrera, degana del Col·legi de Treball Social de 

Catalunya (TSCAT) i ex-presidenta de l’Associació Barcelona per l'Acció Social (ABAS), 

antecedent immediat de l’Acord Ciutadà. 

________________________________________________________________________ 

 

Com és el Col·legi de Treball Social de 

Catalunya en l’actualitat? 

Hi ha hagut èpoques en què els col·legis 

eren més verticals, en sentit de defensa 

més de gremi. Però ara és un moment que 

els col·legis s’han d’obrir. Per això, el que 

hem buscat ha sigut entrar en xarxes, com 

a l’Acord Ciutadà. Una altra xarxa en la 

que hem entrat i que és molt rellevant, és 

la que agrupa tots els professionals de 

Catalunya en una organització 

“Intercol·legial”. Hem d’estar més oberts al 

que passa, que el treball social que no 

sigui estrictament el sentit clàssic de la 

paraula. També voldria fer notar la nostra 

vinculació amb els moviments socials. 

 

Quins són els seus objectius? 

 

El Col·legi ha vist que els col·legis 

professionals amb la situació d’ara s’han 

convertit en organitzacions intermèdies 

que han de fer una opció de servei a la 

col·legiatura però també de servei a la 

ciutadania. Per tant, tenim dos objectius; 

Un és donar serveis a la col·legiatura i els 

seus interessos professionals, de saber, 

de formació, de supervisió, de relació amb 

les universitats, de defensa dels seus 

drets professionals, etc. i l’altre objectiu és 

enforcar-nos cap al bé comú. 

 

 

Quines són les línies de treball actuals 

del Col·legi? 

 

Hi ha una línia de treball que és molt 

important: la formació i empoderament de 

la gent. Dins dels nostres objectius mare, 

el treballador social és una força. Llavors 

anem formant-lo i oferint-li supervisió. Hem 

fet una escola de supervisors perquè 

puguem fer supervisió a les organitzacions 

on tinguem treballadors socials. També 

tenim aliances amb les universitats. Ara, 

per exemple, estem fent un postgrau amb 

peritatge social i en farem un altre que és 

de mediació, i un tercer d’emergència 

social. Anem fent sumes amb les 

universitats per fer coses conjuntes, 

perquè la universitat i els col·legis tots 



 

 

tenim dintre de les nostres missions la 

formació permanent, forma part del nostre 

nucli d’obligat compliment. I per últim, 

també destacar els posicionaments públics 

que fem com a col·legi. 

 

Quina tasca desenvolupen els 

treballadors i treballadores socials a 

favor de la inclusió social a la ciutat de 

Barcelona? 

 

Primer s’ha de trencar el mite; els 

treballadors socials es troben en la funció 

pública però en el tercer sector i en el 

sector privat també. Això és molt important 

fer-ho notar perquè a la ciutat de 

Barcelona els treballadors socials els 

trobarem en molts àmbits. Les funcions 

que desenvolupem per la inclusió són les 

tradicionals. Les tasques acaben sent 

sempre dos: per una banda acompanyar a 

la persona o al grup que estan atenent per 

aquell camí de canvi que estan intentant 

portar a terme i per altra banda, tota l’acció 

comunitària; que és treballar des del 

territori per a fer accions conjuntes amb la 

població. 

 

Com valora l’Experiència de l’Acord 

Ciutadà? 

 

La transformació de l’ABAS (Associació 

Barcelona per l’Acció Social) en l’Acord 

Ciutadà va ser un pas molt important que 

va portar més enllà de voler fer aliances 

entre entitats: es va fer un salt de 

constitució d’un projecte comú. És un salt 

que va anar més enllà de enxarxar, va 

permetre visualitzar les accions que estem 

fent i promoure un projecte comú: convertir 

l’Acord Ciutadà en si mateix en un 

projecte. Ara, des de la mirada de degana 

del TSCAT valoro l’esforç de creació 

d’aquest Acord Ciutadà com a molt pioner, 

però crec que ara, justament per l’entorn 

de crisi que ha obligat a fer girs, l’Acord 

també hauria de poder plantejar-se alguns 

reptes. 

En la seva opinió, quins són els 

principals reptes de futur de l’Acord 

Ciutadà? 

 

Els reptes passen per tenir més presència 

en la comunicació, per visualitzar el que 

som,  i per acabar de dibuixar bé el paper 

de les xarxes i el paper dels territoris. Crec 

que les xarxes agafaran una rellevància 

molt important i els territoris també. És 

probable que en cada territori acabi 

havent-hi un Acord Ciutadà. El camí del 

creixement cap al territori és molt 

important. En el futur s’ha de revisar la 

composició de tot plegat. Aquest Acord 

Ciutadà hauria de tenir una mica més 

d’aire, hauríem de trobar una fórmula, com 

per exemple crear una vicepresidència, 

que sigues executiva, que tingués suport 

tècnic suficient. D’aquesta manera 

s’intentaria que les entitats tinguessin una 

mica més de sensació que estan en 

fortalesa per seguir sumant i enfortint. El 

repte és definitivament l’acció territorial o 

directa, visualitzar el que som (per tant 

totes les tècniques de comunicació) i fer 

créixer les xarxes. 

 

Quina és la implicació del Col·legi a 

l’Acord Ciutadà? 

 

En aquest moment, tal com ho tenim 

acordat, formem part del Consell  de 

Govern i de l’Assemblea. Ens és molt 

important poder ser-hi perquè ens permet 

formar part de plataformes dirigides a la 

intenció del bé comú i portar la mirada 

professional en aquest Acord. Aprofitem 

l’organització com a col·legi perquè pugui 

ser un instrument de divulgació i posada 

en comú. En l’autocrítica és probable que 

puguem fer més del que estem fent. 

Potser hem de fer més divulgació de 

l’Acord. Com a col·legi revisarem què 

podem fer de més  per poder sumar més i 

fer més per l’Acord Ciutadà. 

 



 

 

Per acabar, quin missatge voldria 

compartir amb la resta d’entitats de 

l’Acord Ciutadà? 

 

El missatge que vull compartir amb les 

altres entitats de l’Acord Ciutadà és el 

d’orgull de pertinença. És un honor per 

nosaltres poder formar part de l’Acord, i és 

un honor perquè té la funció de voler fer 

canvis, petites revoltes. Pretén sumar i fer 

canvis radicals en aquesta ciutat. 


