
 

 

 

Nota de premsa 

 

 

“El paper de les treballadores socials és  

tant imprescindible com invisible” 

 

En el Dia Mundial del Treball Social, les professionals del Col·legi de 

Treball Social de Catalunya (TSCAT) reivindiquen el paper i els valors 

d’una professió dedicada a la ciutadania 

 

Barcelona, 15 de març de 2022. El Col·legi Oficial de Treball Social de 

Catalunya (TSCAT) recorda, en el Dia Mundial del Treball Social, el valor de les 

professionals acompanyant a persones i famílies en situacions molt delicades en 

sectors com els de la salut, l’habitatge, la infància, les discapacitats o les 

situacions d’emergències, entre d’altres. El TSCAT vol reivindicar precisament 

el reconeixement d’una tasca imprescindible per afrontar pandèmies com 

la de la Covid-19 o els desplaçaments de refugiats com els dels ucraïnesos 

afirmant que “el paper de les treballadores socials és tant imprescindible 

com invisible”. 

Per a les 6.600 professionals que formen part del TSCAT avui és un dia especial 

per donar visibilitat i reivindicar el paper i els valors de la professió. Perquè, dia 

rere dia, les professionals del treball social fan un gran esforç per atendre 

la ciutadania davant de situacions delicades i on persones de tota edat, 

origen o classe social pateix i necessita ajuda. 

Un desnonament, una vulneració de drets d’un infant, un cas greu de salut 

mental o una família migrada que necessita instal·lar-se i començar una 

vida nova són una petita part dels episodis que deu assumir un col·lectiu 

de professionals “anònimes”, portant a terme labors que acostumen a ser poc 

visibilitzades i reconegudes. 

Una altra de les grans assignatures pendents és la quantitat d'hores que 

dediquen a emplenar i elaborar informes les treballadores socials (en la seva 

immensa majoria dones, d'aquí ve que el 94% d'aquestes professionals 

col·legiades siguin dones), una burocràcia que resta temps i dedicació a la 

principal missió d'una treballadora social, com és la d'acompanyar a persones i 

famílies que estiguin passant per una situació social vulnerable. 

 

 



 

 

 

 

En definitiva, el TSCAT vol recordar que l’ofici que exerceixen les treballadores 

socials porta intrínseca la relació directa amb les persones, especialment amb 

aquelles persones, grups i/o comunitats que presenten alguna dificultat per al 

seu ple desenvolupament. I que, encara que de vegades costi crear o retrobar 

els recursos que necessiten, aquestes professionals sempre estaran en 

primera línia davant crisis tan devastadores com pot ser una pandèmia o 

una guerra.  

 

 

 

Sobre el TSCAT 

 

Som 6.600 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. 
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