COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CASTELLÓ
35 anys de lluita pels drets socials i el Treball Social
El nostre col·legi va ser constituït l’11 d'Agost de 1982. Format per
12 «Assistents Socials». En l’actualitat som 279 els i les treballadores
socials col·legiades a la província de Castelló.
Un Col·legi Professional és una corporació de dret públic. Això vol dir
que és una institució peculiar, per que per la seua naturalesa exerceix
funcions publiques-privades. En constituir-se com a tals, els col·legis
professionals se situen entre l'Administració, els/les col·legiades i les/els
clients,usuaris/es, pacients, les entitats socials i les empreses
Són fins essencials d'aquestes corporacions:
1) L'ordenació de l'exercici de les professions
2) La representació institucional exclusiva de les professions
quan estiguin subjectes a col·legiació obligatòria
3) La defensa dels interessos professionals dels/les
col·legiats/des
4) I la protecció dels interessos dels/les consumidors/es i
usuaris/es dels serveis dels seus col·legiats/des
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Les primeres normatives legislatives mes
importants per la nostra professió daten de:
l

1985 Llei Bases de regim Local
1986 Llei General de Sanitat
1987 Pla Concertat de prestacions bàsiques
de Serveis Socials entre les Administracions
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Paral·lelament naix la nostra carrera professional com
a base del desenvolupament del nostre treball:
1985 Diplomatura de Treball Social
1987 Convalidació de les Assistents Socials a
Diplomatura Treball Social
2009 Grau en Treball Social

El nostre és un col·legi jove, l'edat mitja de les col·legiades és de 40 anys i només son 6 les companyes
jubilades. Com es veu al gràfic, no va a ser fins a la dècada dels 2000 ,quant es va produir el nostre
enlairament professional.
Els temes centrals en el quals es va treballar fins aconseguir avanços:
El reconeixement de la carrera professional
El desenvolupament del sistema de serveis socials
La defensa dels drets socials junt a la ciutadania
I la promoció i defensa del nostre espai professional

Al llarg d’aquests anys, entre totes i tots hem fet possible els assoliments aconseguits.
Recordeu que el col·legi som totes i tots, i necessita de la participació de tot el col·lectiu.
Esperem seguir treballant pel Treball Social, els Serveis Socials i els drets socials de tota la
Població, sent com és aquest moment, un moment històric de canvi en el nostre àmbit.

