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Llibre publicat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials
de Catalunya amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció
Social i Ciutadania, organitzat en dues parts i dos annexos, per exposar l’estudi sobre
aquest Consell Assessor d’Ètica duta a terme per les seues autores.
Un dels objectius de les autores era visibilizar, fent constar per escrit, l’activitat del
Consell i d’aquesta manera ajudar a conservar la memòria històrica, així com acomplir
amb el que el propi Codi d’Ètica recull sobre compartir amb la comunitat professional
i educacional.
El llibre està organitzat en dues parts ben diferenciades: una ens apropa a la història
del Consell Assessor d’Ètica Professional, i l’altra recull el resultat de l’estudi de les
consultes adreçades al Consell i de les respostes emeses.
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El Consell Assessor d’Ètica Professional del Col·legi Oficial de Diplomats en ...

El relat de la història ha estat elaborat a partir dels documents que hi consten al col·legi i que
han estan adreçats o pertanyen directament al Consell. Així doncs, compten amb les actes de
les reunions, escrits de les consultes rebudes, i les memòries anuals del Consell elevades a
l’Assemblea anual del Col·legi Professional.
Se’ns mostra la trajectòria dels vint-i-dos anys d’existència del Consell Assessor d’Ètica Professional (1984-2006), creat per la primera Junta del Col·legi Professional de Catalunya, i que
com primera feina a realitzar consistí en oferir un Codi d’Ètica per al Treball Social, basant-se
en el que, fins aleshores, era vigent, el “Codi d’Ètica per al Treball Social” de la FITS, tasca que
tingué ocupat al Consell Assessor durant la segona meitat de la dècada dels huitanta. Com
recordem aquest codi va ser el primer que es publicà a l’Estat Espanyol. Hi destaquem també
la tasca que dugué el Consell a treballar i arribar a aconseguir un document que fou aprovat
i publicat pel Col·legi de Catalunya sobre “Confidencialitat i Secret Professional” l’any 2000.
Les pròpies autores ens fan saber que el treball realitzat solament vol ser descriptiu i deixen
de banda, potser per a un altre moment, l’avaluació o interpretació dels diferents esdeveniments i tasques d’aquest Consell.
Així doncs, any per any, van descrivint l’activitat que n’ha realitzat com òrgan assessor de totes
les col·legiades i col·legiats en assumptes d’ètica i deontologia, i com d’altres com ara la participació docent, en jornades i consultor de diferents entitats i instàncies.
La vida d’aquest Consell Assessor va arribar fins el 2006 per imperatiu de l’evolució de
l’organització de la qual hi depenia. La redacció d’un nou Estatut del Col·legi l’any 2005 obligà
a canviar el nom del Consell Assessor d’Ètica Professional pel de Consell de Deontologia Professional, seguint la línia dels organismes similars d’altres col·legis.
La segona part és la descripció de les consultes adreçades a aquest Consell, així com de les
respostes que s’han emès. Aquest estudi basa la seua realització en les fonts escrites del propi
col·legi professional, utilitzant, solament, les fonts orals com contrastació d’algunes dades
documentals.
Al llarg dels set capítols, en els quals s’organitza el contingut d’aquesta segona part, hi trobarem des del marc conceptual per facilitar la comprensió de la recerca, a referències a la
metodologia i eines utilitzades, l’exposició de les dades recollides, passant per la recollida de
les queixes i denúncies presentades al llarg de la seua vigència, per reflectir al darrer capítol
les respostes emeses.
A destacar en el capítol del marc conceptual la incidència que fan com referents bàsics dels
treballadors/es socials dels Drets Humans fonamentals i l’aproximació sobre els valors del
Treball Social (autodeterminació, promoció del benestar, la igualtat i la justícia distributiva).
Per plantejar les qüestions ètiques les autores es recolzen en autors com Alberto Ballesteros
i, com no, Sarah Banks. I tracten les àrees-problema en que es plantegen qüestions ètiques tal
com les proposa la FITS al seu document sobre “L’Ètica del Treball Social. Principis i criteris”.
Fent-hi esment també a l’ètica i el treball de comunitat.
Molts són els quadres, fitxes i gràfics que, amb una presentació a tot color, s’hi van intercalant
al text d’aquesta segona part, a la fi de mostrar-nos les dades d’una manera més amena.
Als comentaris finals d’aquesta segona part les autores fan un repàs per tot el treball realitzat
des de la història passant per les consultes i les respostes i amb unes recomanacions finals,
de les quals hi destaquem les recomanacions que fan per estudis futurs, com ara: Confidencialitat, Secret Professional i protecció de dades, Formació ètica, Base teòrica adient per a les
respostes del Consell.
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Finalitza la publicació amb la bibliografia i documents utilitzats (d’utilitat per posteriors treballs), un índex de quadres i gràfics i un annex amb la relació de tots els membres del Consell
Assessor d’Ètica Professional des del l’any de la seua constitució (1984) fins el darrer any
(2006) indicant-hi l’adscripció de cada membre a la corresponent Delegació del Col·legi de
Catalunya.
Publicacions com aquesta ens fa vore la importància d’ordenar, sistematitzar, de posar per
escrit tota l’experiència que, ja siga des del Col·legi Professional ja des de l’entitat o organisme on hi treballem, desenvolupem dia a dia, pel que suposa de reflexió del que es fa quan i
com es fa, i, molt important, de la possibilitat de compartir els sabers amb totes i tots les/els
col·legues. Solament ens resta ja felicitar al Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i
Assistents Socials de Catalunya per aquesta iniciativa i recolzament del treball realitzat amb
aquesta publicació. Un xicotet detall, la publicació no compta amb ISBN i per aconseguir-la les
persones interessades s’hauran de dirigir al Col·legi que l’ha publicat.
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