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La formació: de la resistència a l’acadèmia
50 anys dels estudis de treball social a Lleida

Xavier Pelegrí Viaña1

El proppassat 20 de març, al Saló Victor Siurana de la UdL, els treballadors i
treballadores socials de ponent vàrem commemorar els 50 anys dels estudis de
Treball Social a la ciutat de Lleida.3  El que segueix és un breu relat de les vicissi-
tuds més importants de la trajectòria que han seguit aquests estudis i allò que han
significat en les respectives contemporaneïtats que els ha tocat viure. Cal advertir,
però, que és inevitablement una visió personal, construïda a partir de passar pel
sedàs la meva pròpia trajectòria, primer com a alumne i després com a professional
i docent, la qual crec que em permet interpretar amb certa perspectiva l’itinerari de
la formació en Treball Social a la meva ciutat.

Paraules clau: Treball social, estudis, diplomatura, Lleida.

Resum

Last March 20th, in UdL’s Victor Siurana livingroom, Lleida’s region social workers
commemorate 50 years of  Social Work studies in the city of  Lleida. What follows is
a brief account of the most important vicissitudes of the career that followed these
studies and what they have meant in the respective contemporary live. Be warned,
however, is inevitably a personal vision, built from passing through the filter of my
own career, first as a student and then as a professional and teacher, so I think I can
play with some perspective on the itinerary training in Social Work in my city.
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Abstract

    Gaudeamus igitur
    iuvenes dum sumus

    post iucundam iuventutem,
    post molestam senectutem,

    nos habebit humus!2

1 Treballador social, llicenciat i doctor en Antropologia. Professor de la Universitat de Lleida. xpelegri@geosoc.udl.cat
2 Alegrem-nos, doncs, / mentre siguem joves / Després de la divertida joventut, / després de la incòmoda

vellesa, / ens rebrà la terra!
3 Prenem 1962 com a data de creació,  ja que apareix en fonts prou solvents com la de M. Victoria Molina

Sánchez: “Las Escuelas de Trabajo Social en España”, a Cuadernos de Trabajo Social, 3 (1990).
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Ja se sap que mentre el naixement d’un
ésser viu es produeix en un moment cro-
nològic concret, no passa el mateix quan
es tracta de fenòmens o esdeveniments
que tenen una naturalesa diacrònica, tret
que els fundadors deixin per a la posteri-
tat un testimoni prou clar de l’acte funda-
cional. No és aquest el cas, però tant ser
val. Diguem que, en algun moment de l’any
1962, es va començar a gestar la idea d’es-
tablir a la ciutat de Lleida una escola on
poder cursar uns estudis que feia temps
que estaven implantats a Europa però que
eren encara uns grans desconeguts a l’Es-
tat espanyol, amb gairebé l’única excepció
de Catalunya, on ja existien cinc escoles.4

ball social no estaven reconeguts acadè-
micament (no ho estarien fins dos anys
després, el 1964),5 la qual cosa situava l’Es-
cola de Lleida –i totes les altres que s’ana-
ven creant– gairebé en una mena de llimbs
o de clandestinitat tolerada. Així i tot, un
grup de prohoms lleidatans va tenir prou
visió de futur i esperit emprenedor com
per aconseguir que, sota el paraigua de la
Creu Roja, es creés a la nostra ciutat l’úni-
ca Escola de Treball Social que aquesta
institució va arribar a tenir a tot l’estat (en
un moment en què la seva acció estava ex-
clusivament centrada en l’àmbit sanitari).

Aquesta elecció de patrocini també
significava –no m’atreveixo a dir si cons-
cientment o inconscientment– un cert desa-
f iament a les dues inst i tucions que
simbòlicament competien per obtenir l’he-
gemonia en la titularitat de les Escoles
d’Assistents Socials a tot l’Estat: l’Església
i la Secció Femenina. En aquells anys 60,
malgrat trobar-nos en ple “desarrollismo”,
el franquisme era ben viu i va continuar,
durant més d’una dècada, amb la seva ge-
nuïna missió d’adoctrinament. Per això,

 L’any 1962, es va començar a
gestar la idea d’establir a la ciutat
de Lleida una escola on poder
cursar uns estudis que feia temps
que estaven implantats a Europa.

Vist des de la distància, la creació d’a-
questa escola devia representar per a la
ciutat una bona oportunitat de seguir es-
tudis –diguem-ne postobligatoris– per a
aquelles joves (exclusivament dones) que
no volien o no es podien permetre anar a
Barcelona. Pensem que, en aquells mo-
ments a Lleida, només es podia estudiar
Magisteri i algun Peritatge, ja que les pri-
meres carreres universitàries, les de la
Facultat de Lletres i la de Dret, s’establi-
ren als primers anys 70; justament ara com-
memorem els 40 anys de les primeres.

En aquell moment, els estudis de tre-

 Un grup de prohoms lleidatans
va tenir prou visió de futur i
esperit emprenedor com per
aconseguir que, sota el paraigua
de la Creu Roja, es creés a la
nostra ciutat l’única Escola de
Treball Social que aquesta insti-
tució va arribar a tenir a tot
l’estat.

4 BARBERO J. i FEU, 2009.
5 Decreto 1403/1964, de 30 d’abril.
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quan el 1964 es produí el reconeixement
del títol d’Assistent Social, en les directrius
del Pla d’Estudis hi figuraven assignatures
ara tan inversemblants com Formación del
Espíritu Nacional, Formación Religiosa o
Educación Física, tot plegat amb el més
ranci embolcall del nacional-catolicismo.6

Durant aquella primera època s’impar-
tien molt poques assignatures específiques
sobre el treball social. Els serveis socials,
com a element fonamental de l’Estat de
Benestar, no havien entrat encara a for-
mar part de la política social d’aquest país.
Per tant, la immensa majoria d’assignatu-
res corresponien a d’altres ciències: cièn-
cies socials, jurídiques, mèdiques, etc.,
necessàries però no professionalitzadores
per als assistents socials. Aquesta absència
crec que cal atribuir-la a dos fets que van
relacionats; d’una banda, el poc treball
d’elaboració teòrica que s’havia pogut fer
fins aleshores a Catalunya i Espanya, i de
l’altra l’escassa informació de com es con-
cebia i practicava el treball social en altres
països més avançats.

Sobre la poca elaboració autòctona, és
lògic que fos així, perquè les estructures
que fan possible l’avenç de la professió
estaven encara en bolquers. Només cal
recordar que el primer Butlletí de l’Associa-
ció d’Assistents Socials de Barcelona és de 1960,
i fins deu anys més tard no es va començar

a estendre la RTS arreu de Catalunya amb el
format de revista que coneixem actual-
ment.7 Tampoc s’havia donat encara la
transformació de les petites associacions
d’exalumnes en associacions professionals
més unitàries i globals que, el 1983, es
constituirien en el Col.legi que avui ens agru-
pa.8 A nivell de l’Estat el primer germen (la
FEDAAS) va néixer el 1967, i el primer con-
grés nacional (de l’Estat) que es va organit-
zar es va fer a Barcelona el 1968.

Del segon aspecte –sobre el treball so-
cial internacional– alguns encara recordem
que van estudiar quasi exclusivament amb
llibres sud-americans,9 que, tot i l’elevat
preu de la importació, eren els únics que
podíem utilitzar sense necessitat que fos-
sin traduïts. Eren llibres que responien al
context d’uns països (Xile i Argentina, so-
bretot) que abans de les dictadures dels
anys 70 estaven, quant a ideologia social,
molt més avançats que el nostre. En con-
seqüència podríem dir que vàrem apren-
dre la “reconceptualització” quan aquí
encara estàvem tot just començant a
conceptualitzar alguna cosa, i vàrem co-
nèixer el treball social que es feia a Llati-
noamèrica mentre els països del nostre
entorn pròxim ens eren els grans desco-
neguts.

Un cop reconegudes les escoles (entre les
quals la de Lleida el 22 de juny de 1965)10

6 Orden de 31 de julio de 1964 (BOE 193, de 12 d’agost).
7 Vegeu la interessant revisió de Glòria Rubiol sobre la història de la RTS en “50 anys de la revista”, a RTS

núm. 190 (2010).
8 A Catalunya mitjançant la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de creació de col.legis professionals (DOGC

289, de 29 de desembre) es va donar pas a la posterior constitució del CODTSiAS.
9 És curiós que Ampar Porcel en un extens estudi de 1980 intitulat “El Treball Social a Catalunya els anys 70”,

a RTS núm. 80, fa constar que li va cridar l’atenció que la bibliografia de l’assignatura de T.S. fos absolu-
tament de procedència sud-americana, sense cap referència a escrits fets al nostre país (pàg. 113).

10 Orden de 22 de junio de 1965 (BOE 178, de 27 de juliol).
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i creada una Escola Oficial a Madrid,11 els
estudis que eren majoritàriament impar-
tits per entitats privades havien de ser
convalidats mitjançant un examen de re-
vàlida.12 Aquesta temuda Revàlida, que sen-
se superar-la els estudis no tenien cap
valor, perquè no permetien exercir la pro-
fessió, fou aferrissadament combatuda i
va suposar la primera ocasió de coordina-
ció i lluita dels estudiants d’Assistent So-
cial de tot l’Estat. Hi va ajudar, tot cal
dir-ho, que a mitjan anys 70 s’havia iniciat
l’anomenada transició cap a la democrà-
cia amb una obertura tímida del règim
però sense deixar d’aplicar una ferotge re-
pressió sobre els moviments populars.

El març de 1978, doncs, fou un mes
de tancades dels alumnes i altres actes rei-
vindicatius, per dir NO a la revàlida i, alho-
ra, demanar el reconeixement universitari
dels estudis.13 La dinàmica assembleària
dels estudiants va trobar la complicitat dels
professionals que s’afegiren a les accions
de protesta. Fou així com el 15 i 16 de
març es va produir la primera –i crec que
fins al moment l’única– vaga d’assistents
socials, tot i que amb incidència quasi ex-
clusivament a Barcelona, que és on es con-
centrava la majoria de professionals.

A Lleida, aquella mobilització no hau-
ria estat possible sense l’alt grau d’auto-
gestió que es donava en l’Escola, amb el
que això comporta de positiu i de negatiu.
Cal reconèixer que la Creu Roja de Lleida
en aquell moment només donava la co-

bertura legal, sense posar-se en la vida di-
ària de l’entitat docent. La part més crua
d’aquella autonomia era, però, que tam-
poc hi havia aportació financera de cap
banda, i l’únic sosteniment per “mal pa-
gar” els professors eren les minses quotes
dels alumnes. No cal ni dir que la resta de
despeses per al bon funcionament acadè-
mic –llibres, per exemple– eren conside-
rades gairebé com a sumptuàries.

Així doncs, les aules de l’Escola d’As-
sistents Socials foren un oasi de relativa
llibertat en el context asfixiant que imposa
tota dictadura. Es pot dir que hi van im-
partir docència professors i professores
d’ideologies molt variades, algunes més
afins al règim i altres obertament contràries,
però, en qualsevol cas, dintre de les aules
sempre es va mantenir el respecte, sense
imposar mai el pensament únic oficial.

Val a dir que una de les moltes vicissi-
tuds per les que va haver de passar l’Es-
cola d’Assistents Socials de la Creu Roja
de Lleida fou els successius canvis d’ubi-
cació, sempre rellogats o a precari, depe-
nent de la consideració de les institucions
locals. La primera seu que va tenir l’Esco-
la fou l’Hospital de la Creu Roja del car-
rer Balmes, concretament un despatxet i
tres petites aules al soterrani, per a uns
deu o dotze alumnes cadascuna. Poste-
riorment, el 1982, quan l’augment dels
alumnes ja feia inviable seguir a l’antiga
seu, l’Escola es va traslladar –durant un
sol curs– a un xalet deixat per l’Ajunta-

11 Decret 986/1967, de 20 d’abril (BOE 117, de 17 de maig).
12 Les primeres normatives específiques sobre l’anomenada eufemísticament “prueba final” foren la Resolució

de 16 de maig de 1968 (BOE 139, de 10 de juny) i l’Ordre de 4 de juny de 1969 (BOE 141, de 13 de juny);
ambdues despleguen l’anomenat Decret 1403/1964.

13 Vegeu el núm. 70 de la Revista de Treball Social (RTS), que publica un dossier amb l’aleshores expressiu títol
“Asistentes sociales en lucha”.
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ment al carrer Vallès del barri de Balàfia.
Ben aviat, però, es va evidenciar que re-
sultava igual d’insuficient per encabir-hi
l’alumnat que seguia augmentant cada curs
i calgué cercar una nova seu.

Aquest creixement cal emmarcar-ho en
el fet que, amb l’establiment de la demo-
cràcia, s’inicia un nova etapa que, pel que
fa als estudis, té com a data neuràlgica l’any
1981. Aquell agost es promulgà el Real De-
cret que, després de reconèixer la impor-
tància que el estudis d’Assistent Social
havien anat adquirint, disposava els can-
vis següents:14

1. La incorporació dels estudis d’Assis-
tent Social a l’educació universitària

2. Que l’ensenyament (i per tant la dis-
ciplina) es passés a denominar Tre-
ball Social en lloc d’assistència social

3. Que les antigues escoles es diguessin
Escoles Universitàries de Treball So-
cial (fa fortuna l’acrònim EUTS)

4. Que, conseqüentment, s’elaborés i
aprovés un nou Pla d‘Estudis

5. Que, superats els estudis, s’obtingués
el títol de Diplomat en Treball So-
cial, com corresponia a uns estudis
mitjans (de 3 anys)

Tot i que es va haver d’esperar encara
dos anys perquè es comencessin a materi-
alitzar aquests canvis, el 1983 es va ini-
ciar paulatinament la transformació de les
velles escoles en les noves EUTS i es va
començar a implantar, curs a curs, el nou
Pla d’Estudis de la Diplomatura.15 L’Es-
cola d’Assistents Socials de Lleida va pas-

sar a dir-se EUTS de la Creu Roja de
Lleida, i en aquell moment va ser adscrita
a la Universitat de Barcelona, perquè la
Universitat de Lleida (UdL) no es crearia
fins 10 anys més tard. Els que tenien el
títol d’Assistent Social el van haver d’ho-
mologar en els anys posteriors amb un nou
examen o treball. Molts, comptant la re-
vàlida, era la tercera vegada que revalida-
ven els seus estudis.

Aquests canvis d’estatus van contribuir
a fer que els estudis de Treball Social es
coneguessin més i que l’Escola entrés a
formar part de l’oferta d’estudis universi-
taris de grau mitjà (diplomatura) que es
podien cursar íntegrament a Lleida, al ma-
teix nivell que els Diplomats en Formació
del Professorat (Magisteri) o els d’Infer-
meria. Això comportà que les demandes
de nou ingrés comencessin a augmentar a
cada curs que passava, amb els correspo-
nents problemes d’espai en les aules, la qual
cosa va suposar canviar de seu fins a tres
vegades en cinc anys.

Efectivament, després de l’any a Balà-
fia, el 1984 l’Escola es va traslladar a un
pavelló de l’Hospital Santa Maria, que
depenia de la Diputació provincial, on va
restar dos anys, i el 1986 a l’edifici que
havia estat l’escola Cervantes, al carrer
Tallada, i que estava a càrrec de l’Ajunta-
ment. Val a dir que ambdós espais, tot i
les limitacions i la provisionalitat, reunien
millors condicions que els dos anteriors
quant a capacitat i espais complementaris
(biblioteca, despatxos, etc.).

14 Real Decreto 1850/1981, de 20 d’agost, sobre incorporación a la Universidad de los estudios de Asistentes
Sociales como Escuelas Universitarias de Trabajo Social (BOE 206, de 28 d’agost). Fou desenvolupat dos
anys més tard per Ordre de 22 de juny de 1983 (BOE 154, de 29 de juny).

15 Orden de 22 de junio de 1983 (BOE 154, de 29 de juny).
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L’escola, que seguia essent de titulari-
tat de la Creu Roja, va buscar, però, la
participació de les institucions locals (Ajun-
tament i Diputació provincial), amb qui,
juntament amb la Universitat, va formar
un Patronat que els corresponsabilitzava
en les màximes decisions. Tant els càrrecs
de direcció de l’Escola, com el claustre de
professors i els propis estudiants, també
hi tenien representació. El principal afer
que requeria l’atenció del Patronat era el
finançament, el qual, malgrat el constant
increment d’alumnes i les quotes que
aquests aportaven, resultava insuficient
per fer front a les despeses i sempre calia
recórrer a les aportacions de les admi-
nistracions per sortejar la situació comp-
table.

El 1986, doncs, va sortir la primera
promoció de Diplomats en Treball Social
de l’Escola de Lleida. En aquell Pla d’Es-
tudis s’introduïren assignatures com Ser-
veis Socials i Política Social i Estat del
Benestar. Una peculiaritat que cal desta-
car és que, malgrat el pes que anaven ad-
quirint les matèries teòriques, fins i tot les
específiques del treball social, la carrera
seguia fidel a la seva tradicional proximi-
tat a la pràctica. La importància que, aca-
dèmicament, però sobretot per part de
l’alumnat, sempre se li ha donat al que ara
en diem “pràcticum” s’evidenciava en el
fer que es feien pràctiques al llarg dels tres
cursos, encara que aquestes tinguessin con-
tinguts diferents.16 Curiosament, l’amplia-
ció de les pràctiques és una característica
que, fins a cert punt, ara retorna amb la
implantació del nou títol de grau.

En iniciar els anys 90 es produeix un
nou canvi de Pla d’Estudis que introdu-
eix, entre d’altres novetats, els crèdits do-
cents per comptabilitzar la durada dels
estudis.17 Això va coincidir amb el canvi
de seu definitiu, que es produí el 1992: de
nou l’Escola tornava a estar ubicada en
un edifici de la Creu Roja, però ara nou
de trinca, al carrer Henri Dunant. L’Es-
cola ocupava una construcció independent,
formada per baixos i tres plantes, en una
ala annexa a la pròpia seu de la institució,
que cobria a bastament les seves necessitats:
tres aules amb capacitat, biblioteca, despat-
xos per a professors, sala de reu-nions, etc.
La demanda dels estudis en aquests anys
90 va anar creixent fins arribar a admetre
més de 120 alumnes al primer curs.

Tal quantitat d’alumnes va produir al-
gun episodi d’aquells que queden gravats
en la memòria col.lectiva. Com sigui que
aquest “boom” va coincidir amb l’establi-
ment de les assignatures optatives que els
alumnes havien d’escollir entre una oferta
força limitada, algun any un bon grup
d’alumnes havien arribat a passar la nit
acampats a la porta de l’Escola per poder

 La importància que, acadèmica-
ment, però sobretot per part de
l’alumnat, sempre se li ha donat
al que ara en diem “pràcticum”
s’evidenciava en el fer que es
feien pràctiques al llarg dels tres
cursos, encara que aquestes
tinguessin continguts diferents.

16 Vegeu el desenvolupament de les pràctiques en Porcel (1980). Op. cit.
17 Real Decret 1431/1990, de 26 de octubre (BOE 278 de 20 de novembre)
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ser els primers de triar l’endemà les assig-
natures que volien. Quelcom semblant
passava a l’hora d’escollir el lloc on anar a
fer les pràctiques, fins que es va optar per
utilitzar un criteri més “meritocràtic”: or-
denar la tria segons la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic.  A part ir  d’aquel l
moment –qui sap si per mor de l’acultura-
ció anticompetitiva– no hi hagué el ma-
teix zel de prevalença.

Quan el Parlament de Catalunya va
crear la UdL, el 1991,18 l’Escola va passar
a estar adscrita a aquesta Universitat. Val
a dir, però, que en aquell moment fundacio-
nal i encara amb pocs estudis consolidats,
es va perdre l’oportunitat d’incorporar a
la incipient Universitat l’EUTS de la Creu
Roja, la qual ja feia anys que reclamava el
seu reconeixement i la integració al nivell
universitari. Com sigui la història, després
va comportar que les EUTS de Catalunya
fossin de les últimes en incorporar-se a les
respectives universitats; la de Lleida, con-
cretament, va haver d’esperar deu anys més
a poder fer aquest pas definitiu.

Mentrestant, i com s’havia fet sempre
que les circumstàncies ho permetien, s’or-
ganitzaven jornades, conferències i altres
actes per tal de contribuir a una formació
més completa dels futurs professionals. I
així, el 1985 es van fer les Jornades de
Política Social i Serveis Socials, en col.la-
boració amb el Comité Español para el
Bienestar Social (de les quals en va sortir
el llibre amb el mateix títol);19 i el 2000 es
feren les Jornades sobre Yacimientos
profesionales para el Trabajo Social, nuevas

perspectivas de intervención, que també
es van materialitzar en un llibre.20

Tampoc podem deixar de mencionar
les diferents campanyes que, des de mei-
tat dels 90, van mirar de pressionar per-
què els estudis de Treball Social assolissin
el nivell acadèmic superior: la llicenciatu-
ra. El greuge amb altres professions, i so-
bretot l’escull que significava que amb la
diplomatura no es pogués seguir estudiant
un inexistent segon cicle de Treball Social,
va portar bastants professionals a fer una
segona carrera que, vist retrospectivament,
ha aportat una perspectiva més ampla i
un bagatge conceptual més ric al mateix
Treball Social. La prova és que, a partir
d’aquesta ampliació disciplinària, hi va
començar a haver bastants doctorands que
han centrat la seva recerca en l’àmbit del
treball social o en el dels serveis socials.

18 Llei 34/1991, de 30 de desembre (DOGC 1541, de 15 de gener de 1992).
19 ARENAS et al., 1985.
20 PALLARÉS, PELEGRÍ i AMÉZAGA, 2001.
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 La darrera etapa que han viscut
els estudis de Treball Social a
Lleida ha suposat, segurament,
el canvi més radical. La Creu
Roja i la UdL van acordar que la
universitat implantaria la carre-
ra de Treball Social i a poc a poc
agafaria el relleu de l’Escola.

Per acabar, la darrera etapa que han
viscut els estudis de Treball Social a Lleida
ha suposat, segurament, el canvi més ra-
dical. La Creu Roja i la UdL van acordar
que la universitat implantaria la carrera de
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els alumnes ens han seguit fent confiança
i han omplert les 90 places que s’oferei-
xen cada any, que han permès que hagin
sortit vuit promocions de diplomats. L’any
2007 es va produir el trasllat de la Facul-
tat de Ciències de l’Educació a un nou
edifici d’estètica avantguardista al campus
de Cappont. La millora en equipaments i
en els serveis de què disposen tant els es-
tudiants com els professors facilita la dia-
lèctica de l’ensenyament-aprenentatge,
però també la relació i el creixement per-
sonal i professional.

Cal esperar que això es mantingui, i
encara s’augmenti, amb el darrer gran can-
vi produït: l’anomenat Pla de Bolonya,
amb l’actual títol de Grau en Treball So-
cial, que a Lleida s’està implantant des del
setembre de 200923 i està a punt de sortir-
ne la primera promoció. Els primers es-
tudiants del grau s’afegiran a les dues
promocions de professionals que ja són
graduats en Treball Social per la UdL en
haver fet el curs de “retitulació” a partir
del seu antic títol de diplomat.

Voldria acabar dient que amb el Grau
ja no hi ha cap diferència amb la llicencia-
tura que reivindicàvem, i ara tenim el pas
franc als Màsters i als doctorats que ens
poden permetre, mitjançant la recerca,
repensar científicament el Treball Social.
Tan de bo que així sigui.

Treball Social i a poc a poc agafaria el re-
lleu de l’Escola. Per tant, l’any 2002 la UdL
començà a impartir la titulació de Diplo-
mat en Treball Social amb el primer curs,
mentre l’EUTS de la Creu Roja deixava
de matricular primer curs però mantenia
el segon i el tercer, els quals passaren l’any
següent a la UdL.21 La carrera de Treball
Social es va ubicar a la Facultat de Cièn-
cies de l’Educació, que aleshores tenia la
seu a la partida de la Caparrella, mentre
que l’Àrea de coneixement de Treball So-
cial i Serveis Socials (que s’havia creat
l’any 1990)22 era acollida al Departament
de Geografia i Sociologia.

L’entrada formal al món universitari
sense que es donés una integració de tota
l’estructura docent i acadèmica va suposar
que part del professorat de l’antiga Escola
no pogués seguir optant a continuar amb
la docència a la UdL. Amb el canvi es va
deixar enrere la personalitat que s’havia
forjat en tants moments de reivindicació i
lluita per la supervivència. La familiaritat
amb què funcionava l’antiga Escola i que
formava un clúster que ens donava identi-
tat s’ha anat esvaint en una Facultat de més
de 2.000 alumnes, però tanmateix és evi-
dent que els estudis de Treball Social n’han
sortit reforçats i normalitzats en pertànyer
de ple dret a l’àmbit de l’Acadèmia.

Des dels inicis d’aquesta etapa a la UdL,

21 Malgrat que el relleu es produí el 2002, oficialment s’aprovà per mitjà de l’Ordre UNI/444/2003, de 7 de
novembre, per la qual s’implanten els estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat o diplomada en
Treball Social a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida i de l’Ordre UNI/445/
2003, de 7 de novembre, per la qual es revoca l’adscripció de l’Escola Universitària de Treball Social a la Uni-
versitat de Lleida (ambdues a DOGC 4010, de 14 de novembre). D’altra banda, uns mesos abans la UdL havia
homologat el pla d’estudis per mitjà de la Resolución de 17 de febrero de 2003, de la Universidad de Lleida,
por la que se hace pública la adaptación del Plan de Estudios de Trabajo Social (BOE 112, de 10 de maig).

22 Acuerdo de 19 de junio de 1990 (BOE 201, de 22 d’agost).
23 Ordre IUE/487/2010, de 13 d’octubre (DOGC 5740 de 22 d’octubre).
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