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Fons Associació d’Assistents Socials Sabadell – Terrassa [1962-1982] 
A mitjan segle XX la ciutat de Terrassa experimenta un creixement demogràfic 
extraordinari que provoca la ràpida aparició de noves barriades obreres 
completament mancades d’equipaments i que no poden donar cobertura a les 
necessitats més bàsiques de la població. 
L’any 1957, es crea l’Escola de Formació Social Sabadell–Terrassa, per iniciativa 
empresarial, sorgida de l’Institut Sallarès i Pla de crear un cos de professionals que 
vetllés per les condicions de vida de la classe obrera. 
Amb el finançament del Gremi de Fabricants de Sabadell, l’assessorament tècnic i el 
suport institucional del doctor Rogeli Duocastella i Rossell, director de la 
Confederació de Serveis Socials, i de l’Escola Catòlica d’Ensenyament Social de 
Barcelona. 
L’Escola funcionà bé fins el 1964, any què el Ministerio de Educación y Ciencia 
reconegué oficialment els estudis. Això, en comptes de ser beneficiós, representà 
l’inici de la seva fi, perquè establia l’obligació dels alumnes de tenir el títol de 
batxillerat superior per accedir a l’Escola, i ni Sabadell ni Terrassa disposaven de 
centres d’ensenyament secundari. 
El reconeixement oficial, cap als anys 70, allunyà la institució dels seus orígens 
religiosos (l’església catòlica exercí un paper important en la seva creació) i la 
professió del treball social experimentà una greu crisi d’identitat social que provocà 
una davallada en el nombre d’alumnes i el tancament definitiu de l’Escola l’any 1973. 
És l’any 1961 quan, amb les primeres fornades de noves graduades, l’arquebisbe de 
Barcelona aprovà la formació de l’Asociación Comarcal de Asistentas Sociales i els 
seus estatuts, en els quals es plantejaven com a objectius de l’entitat: “facilitar el 
perfeccionament religiós, moral teòric i pràctic de les assistentes socials, fomentar la 
relació entre elles i vetllar per aconseguir, conservar i millorar els seus drets”. 
El gruix de documents més important és el que formen els dossiers sobre temes 
d’interès social, que abasten una cronologia que va des de l’any 1973 fins al 1982. 
En aquesta documentació s’hi sumen cinc treballs d’investigació presentats per 
alumnes de l’Escola d’Assistents Socials dels anys 1964, 1969 i 1971. 
La resta del fons conté essencialment documentació administrativa amb còpies dels 
seus estatuts i memòries de 1962 a 1982, circulars i correspondència també de 1962 
a 1982. 
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El dia 16 de febrer de 1983 la regidora de l’Ajuntament, Consol Torres ingressà la 
documentació i aquesta passà a l’Arxiu Municipal de Terrassa.  
El 8 de novembre de 1988 s’incorporen al fons cinc tesis presentades per exalumnes 
de l’Escola: 

- MIRANDA GARCÍA, Purificación, El problema de la vivienda en Tarrasa. Soluciones actuales 
y especial importancia humana de la de cooperativas. 1964 

- SANAHUJA CARRERAS, Carmen, Posibilidades de promoción cultural en Tarrasa, para las 
trabajadoras domésticas. 1964 

- ARMENGOL MITJANS, Concepción, La asimilación de los inmigrantes en Tarrasa. Estudio 
del barrio de las Arenas. 1964 

 
- CUNILLERA CRUSET, Núria, Residencias masculinas de estudiantes en Tarrasa. 1969 

- PROS JORDÀ, Mª del Carmen., Los ancianos del hospital casa de caridad de San Lázaro de 
Tarrasa, 2 volums. 1971 

 
És un fons amb una gran importància per al seu estudi, principalment des de les 
Ciències Socials,  tant per l’abast cronològic del període que documenta, com pel 
contingut i l’abast territorial dels dossiers, que contenen informació molt valuosa per 
conèixer Sabadell i Terrassa d’aquells moments. També perquè són principalment (o 
únicament) dones les que exerceixen aquesta professió,  i pels treballs de tesis que 
ens han arribat, totes realitzades per dones professionals que aprofundeixen en 
diversos aspectes socials de la pobresa, les seves manifestacions i les 
circumstàncies que l’envolten.   
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La documentació s’organitza de la següent manera: 
 


