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La mirada social en la gestió de la covid- 19, 

imprescindible 

Davant de la gestió que s’està fent de les consequències de la pandèmia, així com dels diferents 

rebrots que s’estan produïnt, des del Col·legi Oficial de Treball Social insistim, una vegada més, 

a les administracions oportunes que cal incorporar la mirada social en aquesta gestió de la 

covid-19.  

Seguim veient amb molta preocupació com es continua abordant aquesta crisi de forma 

fragmentada: la crisi sanitària per una banda, la crisi econòmica per una altra i la crisi social per 

l’altra. Si no donem una resposta unificada i integrada a aquesta situació, incorporant tots els 

aspectes que inclou aquesta crisi i posant el focus de manera prioritària en la gestió social, no 

ens en sortirem.  

És per aquest motiu que considerem indispensable apostar pel diagnòstic dual, social i sanitari, 

on la intervenció social tingui un paper clau en l’abordatge de les persones amb la covid-19. Les 

treballadores socials sanitàries han de poder realitzar el cribatge social dels casos, identificant 

les necessitats socials i contribuint com a tallafocs de l’expansió comunitària, és a dir, evitant 

contactes amb l’entorn més proper.  

També, s’han d’establir canals fluids d’informació amb les treballadores socials de Serveis 

Socials Bàsics per complementar aquesta intervenció i garantir la cobertura de les necessitats 

bàsiques. Per tant, també és urgent la dotació dels Serveis Socials amb més recursos humans i 

econòmics, per poder afrontar amb garanties l’emergència social que estem vivint i que no 

podem seguir obviant. 

No implementar aquestes mesures representa una irresponsabilitat. Per això, exigim a les 

administracions compromís, responsabilitat envers la ciutadania i que desenvolupin accions 

que no fragmentin ni divideixin una realitat com la que tenim al davant. L’experiència 

acumulada entre la crisi de 2008 i l’actual ens ha d’ajudar a pensar i poder fer les coses 

diferents.  

Així mateix, en aquesta situació, volem incidir de forma especial en l’atenció a infants i 

adolescents. No oblidem que han estat un dels col·lectius menys escoltats i més menystinguts 

en aquesta crisi, ja que totes les intervencions s’han fet des de la mirada adultocèntrica i sense 

tenir presents les seves necessitats. Aquest col·lectiu es troba inmers en una situació d’estrès, 

desarrelament i incertesa que els malmet relacions socials, familiars, espectatives escolars, 



lleure, salut, i fins i tot d’ambient familiar. Ara també és el moment, no només de pensar en els 

infants, sino de veure la situació amb ulls d’infant. 

Com sempre, de nou, des del Col·legi de Treball Social ens posem a disposició dels diferents 

òrgans i administracions per treballar conjuntament en l’articulació de mesures per combatre 

aquesta realitat tan dura. Volem que això s’aturi des de la suma però, sobretot, des de la 

consciència del bé col·lectiu a nivell més global. 
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