
 

 

Posicionament del Col·legi en relació a la situació del col·lectiu en el marc de la pandèmia de la Covid-19 

Les treballadores socials, que estem i estarem disponibles i actives 

en aquesta emergència social, volem treballar amb els equips de 

protecció necessaris 
 

El passat 28 de març, el Govern Central publicava una ordre segons la qual s’adoptaven mesures 

excepcionals en matèria de Recursos Humans en l'àmbit dels Serveis Socials com a conseqüència de 

la COVID19.  

En aquestes mesures s’estableix que els serveis socials, tant de titularitat pública com privada, són 

essencials en aquest context d’estat d’alarma, cosa que ens equipara a d’altres serveis com el de 

salut, i per tant sitúa l’atenció psicosocial de les persones i les famílies com un servei indispensable i 

de primera necessitat per a la societat.  

Com a Col·legi considerem, plenament, que en les circumstàncies que estem vivint el col·lectiu de 

treballadores i treballadors socials hem d’estar disponibles i accessibles per treballar en primera 

línia de la gestió d’aquesta emergència sanitària i social i, en els casos que se’ns requereixi, fent 

tasques presencials. Entenem que som agents de canvi i que, en moltes ocasions, aquest canvi només 

és possible fer-lo si estem treballant sobre el terreny.   

Estem, i estarem, disponibles i actives però, aixó sí, hem de treballar protegides. Al Col·legi ens 

consten casos en els quals s’està fent aquesta tasca presencial sense les mesures de seguretat 

obligatòries i adequades –segons estableix l’article  17.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(LPRL)–, a l’actual situació d’emergència sanitària.   

Per això, des del Col·legi exigim que es doti a les treballadores socials i a tots les i els professionals 

de l’àmbit de la intervenció (salut, atenció primària, serveis socials bàsics, residències, etc.) amb els 

Equips de Protecció Individuals (EPI’s) per tal de garantir la seguretat i la salut de les professionals, 

així com de les persones que atenem.  

Sabem de la nostra responsabilitat envers la societat en aquests moments de tanta complexitat, 

atenent, fent seguiment i acompanyant les persones i famílies, especialment les més vulnerables. No 

obtant, no podem admetre en cap cas que es posi en risc la salut de les professionals que estan fent 

aquesta tasca tan important en aquesta situació. Perquè per poder cuidar dels altres, primer ens hem 

de cuidar nosaltres mateixes.   


