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FEMINISME I TREBALL SOCIAL: UNA UNIÓ 
IMPRESCINDIBLE 

 
El treball social, com una disciplina que mobilitza la ciutadania a través de la intervenció 
i l’acció comunitària, està directament implicada en la consecució de drets, qüestionar 
els estereotips de gènere actuals i apoderar les dones usuàries com a protagonistes del 
seu propi procés de canvi i de millora. 
 
Qüestions com la bretxa salarial, l’existència dels sostres de vidre i d'un sòl enganxós, la 
derogació de la reforma laboral i de la llei d'estrangeria, la pèrdua de llocs de treball 
amb acomiadaments provocats per la crisi de la Covid-19, els treballs a l'economia 
submergida que estan en una situació més precària que mai, els desnonaments -on les 
afectades majoritàriament són famílies monomarentals a l’atur i els preus abusius d’un 
habitatge inaccessible- no poden quedar al marge de les nostres reivindicacions com a 
col·lectiu per frenar l’augment de la pobresa femenina a través a les eines que disposem. 
 
La pobresa segueix tenint rostre de dona. Segons les últimes dades del Departament de 
Treball, les dones representen el 39% de la força de treball i són el 54% de les persones 
que han perdut la feina. Al conjunt de l’Estat, l’esquerda de gènere ha arribat al màxim 
dels últims tretze anys. La pandèmia ha agreujat la desigualtat existent en relació a les 
cures amb pràctiques com el teletreball, que han provocat una "falsa conciliació laboral i 
familiar" o la flexibilització total d'horaris, sense drets i sense protestes. És evident que 
la greu crisi econòmica i social té i tindrà molt més pes sobre les dones, incrementant la 
feminització de la pobresa. 

Des del treball social que treballa amb persones, famílies i grups, podem ser agents 
actius en la lluita contra la discriminació en el nostre exercici professional, incorporant la 
perspectiva gènere, trencat els estereotips i rols del gènere que ens imposa el 
patriarcat. És per això que, des del Col·legi de Treball Social de Catalunya, ens sumem a 
les reivindicacions del Dia Internacional de les Dones per reafirmar el nostre compromís 
com a professió amb la igualtat, la justícia social i la dignitat de les persones. 
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