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Editorial
Dins el marc de les accions en què estem implicats, el CRFMS ERASME participa i és responsable de
diverses activitats del projecte ProspecTsaso. El nostre compromís amb el projecte és per a nosaltres una
veritable oportunitat per compartir, intercanviar i coconstruir amb els nostres socis i col·legues del territori
transfronterer. Per a nosaltres, que formem treballadors socials, la integració en aquest estudi ens situa al
centre de l’actualitat i dels interrogants que plantegen, avui, la intervenció i el treball social. El treball de
cooperació abordat ens permet reflexionar plegats, produir coneixements i pràctiques compartides als nostres
territoris, alhora que ens integrem, de forma més àmplia, dins els principis europeus que són fonamentals
per a les nostres construccions col·lectives: la igualtat d’oportunitats, la lluita contra les discriminacions i el
desenvolupament sostenible. És una experiència molt positiva amb un autèntic valor social i innovador.
Florence FONDEVILLE, CRFMS ERASME, Responsable de Projectes de Recerca i Desenvolupament
Visiteu el nostre web ProspecTsaso.com

Participació del CRFMS ERASME al congrés AIFRIS de Beirut
La temàtica del congrés AIFRIS d’enguany ha sigut “Societats plurals, treball social i
convivència”. El CRFMS ERASME va presentar dues comunicacions: “De la investigació
en treball social als espais i instàncies de formació; com s’ensenya la convivència a les
formacions en treball social a França?” i “Identitats de gènere i orientacions sexuals
determinants en projectes migratoris”. Ha sigut una bona ocasió per posar en relleu
el treball realitzat en el marc de ProspecTsaso en un congrés internacional centrat,
principalment, en la lluita contra les discriminacions.

Estudi sobre alfabetització en salut en estudiants universitaris d’últim curs
En el marc de l’activitat “Educació per a la salut”, la Universitat de Girona, la
Universitat de Barcelona i l’IRTS Perpinyà han desenvolupat un estudi per conèixer el
nivell d’alfabetització en salut dels estudiants d’últim curs dels estudis d’“infermeria”,
“treball social” i “educació social”. La informació recopilada s’utilitzarà per orientar
les accions formatives destinades a millorar l’alfabetització en salut de professionals
dels àmbits sanitari i social que exerceixen un paper rellevant en la promoció de la
salut dins la societat.

Seminari transfronterer sobre prevenció del maltractament a les
persones grans
Més d’un centenar de persones van participar a Figueres en el seminari transfronterer
sobre prevenció del maltractament a les persones grans, organitzat pel Consell
Comarcal de l’Alt Empordà en cooperació amb l’Associació Joseph Sauvy i la Universitat
de Barcelona, el 6 de juny passat. Marije GOIKOETXEA (doctora en drets humans) va
impartir la conferència d’obertura, es van presentar diverses experiències de treball
i es va donar a conèixer la “Guia de Bon Tracte a les Persones Grans” elaborada en
català i en francès en el marc del projecte ProspecTsaso.
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De l’invisible al visible: mobilitat fronterera i Interrupció Voluntària de
l’Embaràs (IVE)
El recurs a l’IVE fora de termini en altres països segueix sent poc conegut, com també
ho són les modalitats d’acompanyament de les dones afectades. La Universitat de
Perpinyà Via Domícia, en col·laboració amb l’IRTS Perpinyà, ha creat un grup de
treball transfronterer amb diversos socis francocatalans i està duent a terme un estudi
amb els professionals, les institucions sanitàries i les dones que han passat per aquesta
experiència. La jornada d’estudi del 7 de juny de 2019 va permetre posar de manifest
les dificultats i els obstacles amb què van topar en les seves trajectòries, així com la
necessitat d’anar més lluny en el coneixement compartit sobre la qüestió.

Treball social i menors no acompanyats
Aquest treball de recerca, realitzat per Eliane DABIRE, estudiant de Master² PRISUPVD, qüestiona les competències dels treballadors socials en la seva missió
d’atenció social i educativa orientada a menors no acompanyats caracteritzats per
les seves especificitats culturals i socials. Com en qualsevol acompanyament social,
les competències que es mobilitzen són teòriques, procedimentals i experiencials
i estan basades en una ètica personal i una ètica professional (de vegades, en
conflicte); tanmateix, els treballadors socials encara manquen de forts coneixements
i competències interculturals per comprendre, no només les situacions i trajectòries,
sinó els codis i les referències dels menors que reben l’atenció.

Construcció d’una xarxa transfronterera Petita Infància i Discapacitat
Per tal de complir amb els objectius de la construcció d’una xarxa transfronterera Petita
Infància i Discapacitat fixats dins el marc del projecte ProspecTsaso, el Pol Formació
i Recerca de l’Institut Saint-Simon ARSEAA va continuar amb les trobades entre les
diverses xarxes transfrontereres. El treball dut a terme durant els darrers mesos posa
en relleu l’estructuració del treball de cooperació a banda i banda de la frontera. La
coconstrucció amb els socis de l’IRTS Perpinyà va permetre, a més, organitzar trobades
transfrontereres, així com també mòduls formatius per a estudiants i professionals.

L’addicció a través del prisma de l’imaginari social de la desviació
L’augment de l’individualisme i la “societat de la responsabilitat de si mateix” són a
la base de l’existència de conductes addictives. En el marc d’una activitat del projecte
ProspecTsaso, dirigida per l’Associació Joseph Sauvy, Estelle BOURLIÈRE, estudiant de
Master² PRIS-UPVD, analitza l’impacte negatiu de les representacions específiques
de l’imaginari social de la desviació en l’acompanyament de la persona que pateix
addicció. Aquestes persones, sovint encara són estigmatitzades i rebutjades, en
particular, perquè la legislació vigent segueix tractant el consum de drogues de
manera punitiva, més que de manera inclusiva i reparadora.

La salut a la Cerdanya
S’està constituint un grup de treball entre la Universitat de Perpinyà Via Domícia,
l’Associació Joseph Sauvy i la Universitat de Barcelona amb l’objectiu d’aprofundir
la reflexió que s’ha dut a terme sobre la salut a la Cerdanya i que es va concretar
en les jornades del mes de juny a Puigcerdà. Amb la integració dels actors implicats,
la reflexió se centraria en el desenvolupament d’un veritable territori sanitari
transfronterer que requeriria el compromís i la participació d’un nombre màxim
d’actors concernits. El treball d’investigació i les propostes d’acció se centrarien en els
punts forts i els obstacles psicològics i interculturals per a una millor apropiació, per
part dels usuaris i dels professionals francesos i espanyols, dels equipaments instal·lats
recentment amb l’ajut de la Unió Europea.
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