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Els Serveis Socials, al límit 
 
El Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya assegura que el sistema de Serveis Socials està 
saturat i condemnen els injustos atacs i criminalitzacions contra la seva feina 
 

Barcelona, 26 d’abril de 2021 

Vivim al país amb més desigualtats de la UE, amb unes polítiques redistributives i estat de 
benestar dèbils i un mercat laboral i habitatge molt precaritzats. És evident que, amb l’actual 
crisis econòmica, ha augmentat la pobresa i han incrementat aquestes desigualtats. 

La ciutadania general ho pateix. Les treballadores socials de Catalunya, sostenen, en primera 
persona, les conseqüències de la crisi social actual, en tant que és la seva tasca prevenir i 
donar suport a l’emergència. Treballen sota pressió, immerses en una situació de col·lapse 
que està impedint afrontar les necessitats socials. Existeix un excés de burocràcia i, a més, 
atenen encàrrecs que provenen d’altres sistemes que no donen resposta i que no corresponen 
a Serveis Socials Bàsics, com la gestió de l’Ingrés Mínim Vital o la Renda Garantida. En 
situacions de crisi s’accentua la tendència a delegar competències al sistema de Serveis Socials 
que no li són pròpies, com un ‘’cotxe escombra’’ que recull el que no gestiona la resta de 
serveis. 
 
És per això que l’ús del temps de les treballadores socials, sector clarament feminitzat, està 
més destinat a resoldre tràmits i intentar solucionar els problemes a curt termini que no pas 
a la prevenció i  l’acompanyament de les persones en situació de risc d’exclusió. 
 
Des de la crisi del 2008 el sistema de serveis socials s’ha convertit en un sistema 
assistencialista, dispensador i generadors de recursos econòmics amb l’objectiu de fer 
contenció de la població  en comptes de treballar amb la ciutadania, pel reconeixement dels 
seus drets socials. És urgent complir la Llei de Serveis Socials i s’ha de fer una nova cartera de 
serveis i prestacions socials. En lloc de l’estat del benestar, anem cap a l’estat del malestar. 
 
Aquest malestar general ha provocat, injustament, que determinats col·lectius i perfils ataquin 
els centres de Serveis Socials i Oficines d’Habitatge. És per això que el Col·legi Oficial del 
Treball Social de Catalunya (TSCAT) vol expressar el seu rebuig a aquestes accions i manifestar 
que cal donar suport a les professionals que fan atenció directa. El Col·legi recalca que el 
treball social està al costat de les persones, sobretot les que estan en situació de vulnerabilitat. 
 
Les treballadores que estan patint aquestes actuacions de menyspreu no són les responsables 
d’aquest malestar. Des del TSCAT, l’any 2017, es va realitzar un dictamen en el que ja 
s’alertava, a la Generalitat i als municipis, de la situació en que es trobaven el serveis socials i 
s’augurava que aquesta situació que estem vivint podria passar si no es prenien les mesures 
correctores que es demanaven. 
 
Per fer front a la crisi econòmica són necessaris canvis estructurals i anar més enllà de la 
moderna beneficència. Des del TSCAT es creu, fermament, que cal protegir les professionals 
del Treball Social, atès que no mereixen aquest menyspreu, i també protegir els professionals 
per poder atendre tots els ciutadans. Sense dubte, estan al costat de la ciutadania. 


