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MORT DE QUATRE ANCIANES PEL DESBORDAMENT D’UN RIU

Treballadores socials especialitzades en emergències
assisteixen les famílies de les víctimes d’Agramunt
• Protecció Civil activa l’equip d’Emergències del Col·legi de Treball
Social per acompanyar l’entorn de les quatre ancianes que van perdre
la vida en una residència d’Agramunt en desbordar-se el riu Sió
• Un total de nou treballadores socials dels grups de Lleida i Barcelona
van atendre durant la jornada d’ahir l’entorn de les víctimes,
incloent familiars, amics i personal i interns de la residència
Barcelona, 4 de nvembre de 2015
El dispositiu d’atenció social als familiars i l’entorn de les víctimes del
desbordament del riu Sió a la població lleidatana d’Agramunt va comptar ahir amb la
participació d’un equip d’Emergències del Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya, que intervé per tercera vegada en un contingent d’aquestes
característiques en virtut d’un conveni de col·laboració amb Protecció Civil de la
Generalitat.
La preactivació es va produir a les 6:30h del matí de dimarts 3 de novembre i a les
7:30h es va confirmar l’activació. El grup d’Emergències de Lleida, encapçalat per la
cap de guàrdia Sofia Alcaraz, va estar format per un total de cinc treballadores
socials i va rebre el suport del grup de Barcelona, que hi va enviar quatre
treballadores socials amb Azahara Garcia al capdavant. Tot l’equip va estar
coordinat per Montse Mas, responsable de la Comissió d’Emergències i Catàstrofes
del Col·legi de Treball Social, en contacte permanent amb Protecció Civil.
Les primeres treballadores socials van arribar a la Residència Ribera del Sió a les
8:45h del matí i l’equip es va distribuir entre el pavelló habilitat inicialment per
atendre les famílies afectades —fins les 10:30h—, la residència i el tanatori
d’Agramunt, on van ser traslladats els cossos de les víctimes. El grup de Barcelona es
va desactivar a les 17h i el grup de Lleida va estar activat fins les 21h.
El Col·legi de Treball Social vol expressar el seu condol als familiars, els
professionals, els residents i totes les persones afectades.

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	
  

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. 657 515 361 comunicacio@tscat.cat

