
 

 

 

Nota de premsa 

 

“Hem visibilitzat la salut mental, però ara cal reconèixer la 

importància de destinar recursos a l’atenció social  dels afectats 

i les seves famílies” 

 
Les treballadores socials reivindiquen la tasca d’acompanyament que desenvolupen des 

de fa molts anys al costat de les persones per abordar els seus problemes de salut mental 

i demanen a la vegada major presència dels professionals en els equips d’atenció a la 

salut mental. 

 

Barcelona, 21 de desembre de 2021. El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

(TSCAT) celebra com cada vegada es parla més de la salut mental i de com les persones 

que pateixen diferents símptomes ja els expliquen i els exposen. De fet, una de les 

conclusions més compartides arran de la pandèmia és la necessitat de posar la mirada 

sobre les conseqüències socials (econòmiques, formatives, laborals, d’habitatge...) 

relacionades amb els problemes de salut mental, que no deixen de créixer.   

 

És per això que l’entitat, que representa més de 6.600 treballadores socials col·legiades, 

reconeix que ha fet i s’està fent ha fet una tasca molt important visibilitzant la salut 

mental, les seves problemàtiques així com diferents històries fins ara desconegudes. 

L’últim exemple l’hem vist a “La Marató”, organitzada per TV3 i Catalunya Ràdio, i que 

en aquesta 30a edició se centrava en donar a conèixer aspectes com la prevenció, el 

tractament o la recerca en salut mental.  

 

Les treballadores socials ja fa molt de temps que treballen en el suport, la prevenció, 

l’acompanyament i l’empoderament de les persones afectades i les seves famílies. El 

TSCAT, però, considera que per desenvolupar de manera eficient els sistemes integrals 

necessaris d’aquesta tasca d’acompanyament i atenció directa i indirecta per part de les 

professionals cal tenir una visió més d’abordatge psicosocial i no tan centrat en el 

tractament farmacològic.  

D’aquesta manera, es podrà desenvolupar un acompanyament que garanteixi 

veritablement els drets socials de la persona i la seva família. I per acompanyar la presa 

de decisions cal temps assistencial i més professionals del treball social, és per això que 

des del Col·legi reivindiquen una major presència dels professionals en els equips 

d’atenció a la salut mental, per garantir l’atenció integrada en casos d’alta complexitat 

social.  



 

 

 

També caldria enfortir la xarxa de salut mental amb recursos especials per a la infància 

i l’adolescència, per fer front a les demandes actuals. Així com un pla d’habitatge 

conjunt perquè es pugui pal·liar la manca actual de places en salut mental, ja que moltes 

persones amb problemes de salut mental acaben ingressades en residències no 

específiques. 

Per últim, l’entitat reclama un reconeixement com a professió sanitària, difondre la 

seva tasca assistencial, no com a tramitadores o facilitadores de prestacions sinó com a 

professionals de l’atenció individual, familiar i grupal. Professionals del treball en xarxa 

que s’esforcen per millorar la salut comunitària amb un model integral incloent els 

agents comunitaris. 

 

Sobre el TSCAT 

 

Som 6.600 col·legiades i col·legiats a tot Catalunya, amb empenta i ganes d’invertir esforços per aquesta 

professió que compartim i estimem. Treballem en àmbits com serveis socials bàsics, salut, dependència, 

discapacitat, infància, habitatge, immigració, salut mental i la justícia. Entenem el treball social a partir 

de la relació, les aliances i el vincle amb les persones.  

 

Teixim relacions amb universitats, col·legis professionals, administracions públiques, sindicats, etc. en la 

cerca d’accions conjuntes per posar en valor el nostre paper a la societat. Defensem els drets socials i 

volem ser un punt de referència per afavorir la carrera professional de les nostres col·legiades i col·legiats. 
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