
 

 

 

Nota de premsa 

El TSCAT alerta del col·lapse 

de les UCI’s socials 
 

 

● El Col·legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT) assegura que 

ja està havent-hi un increment notable de persones en situació 

crítica.  

 

● L’entitat demana al Govern noves mesures i més recursos per 

donar resposta a les noves demandes generales per la crisi del 

Covid-19. 

 

 

Barcelona, 12 de maig de 2020. L’estat d’Alarma induït pel Covid-19 ja està 

tenint greus conseqüències socials. El col·lectiu professionals de treball social del 

territori han detectat un increment del nombre de persones en situació de 

vulnerabilitat afectades econòmicament pel coronavirus. La crisi provocada arran 

de la pandèmia ha fet créixer l'atur un 5,52% al març, el què suposa un augment 

de 21.833 persones en relació al mes anterior, fins a les 417.047 persones, el 

que es tradueix en un augment de la situació de vulnerabilitat d’una part 

important de la població arreu del país.  

 

Les UCIs socials, un concepte dissenyat pel TSCAT per explicar de manera gràfica 

la fragilitat del sistema social, són els espais necessaris per poder superar la crisi 

actual. “Estem en una triple crisi: sanitària, econòmica i social” assegura Conchita 

Peña, degana del TSCAT. Al igual que amb els hospitals, caldrà crear UCIs socials 

per evitar que centenars de milers de persones quedin fora del sistema i de la 

vida. “Els espais d'atenció actual de Serveis Socials Bàsics s'hauran de reforçar 

de personal i dotar-los de recursos per transformar-los en UCIs socials”, afirma 

Peña, “amb l’objectiu d’atendre de manera temporal a totes les situacions que 

se’n generin”.  

 

L’objectiu de la UCI és que la persona es recuperi, torni a “planta” i després ja 

pugui tenir “l’alta”, pel que si aquestes definitivament es col·lapsen hi ha un gran 

perill des del punt de vista social de que molta gent pel camí.  

 



 

 

Quan finalitzi, tot i que  només de forma gradual, la crisi del Covid-19, entrarem 

en un xoc social amb conseqüències molt importants. Caldrà revertir la situació i 

les treballadores socials tindran una paper fonamental en el procés. També caldrà 

veure com les institucions públiques destinen recursos i si realment incorporen el 

treball social entre les seves prioritats de reconstrucció per dotar de múscul a 

tots els sistemes d’intervenció social. Es tracta d’una disciplina que ofereix una 

mirada holística i diferent de les situacions i que, essencialment, ha de tenir 

presència en tots els sistemes. 

 

Per a més indicadors, Treball ha comptabilitzat 76.048 sol·licituds telemàtiques 

per a presentar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), que en 

total afecten 571.363 catalans. Aquí també cal incloure totes aquelles unitats 

familiars sostingudes a través de l’economia submergida, que ha rebut un dels 

cops més importants, i que diversos estudis coincideixen en què suposa entre el 

18% i el 25% del PIB de tot l’Estat. 

 

Donat aquest context Conchita Peña, degana del Col·legi de Treball Social de 

Catalunya, avisa que “les UCI’s socials aviat entraran en una saturació que farà 

difícil atendre amb prou garanties les necessitats d’aquestes persones”.  

 

En aquest sentit, el TSCAT explica que segueix treballant amb una implicació 

màxima per promoure el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social, i 

l'enfortiment i l'alliberament de les persones. Avui més que mai, amb el moment 

excepcional que estem vivint “cal defensar i reivindicar els principis de la justícia 

social, els drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el respecte a la diversitat” 

assegura Conchita Peña.  

 

“Necessitem un Govern que faci més polítiques adreçades a les persones i 

consensuades amb les professionals del sector. Només així podrem fer front als 

desafiaments de la “nova normalitat” en la que viurem”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sobre el TSCAT 

 

Som 6.000 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. 

 

 

Per a més informació: 

 

Marc Solanes i Raimon Sastre 

premsa@tscat.cat  

+34 617 33 82 26 & +34 635 66 03 80 
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