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NOTA DE PREMSA

El Col·legi de Treball Social manifesta el seu desacord amb la
sentència del procés i apel·la al diàleg per resoldre el conflicte
polític preservant els drets civils i les llibertats fonamentals

El TSCAT manifesta el seu desacord amb judicialitzar conflictes
per motius polítics en el marc d’un Estat democràtic i de dret

El col·lectiu professional insta a aplicar els principis ètics del Treball
Social per reconduir el conflicte de manera pacífica: Drets
Humans, justícia social, responsabilitat col·lectiva i respecte per les
diversitats

Les treballadores socials alerten de les conseqüències que pot tenir la
sentència en la convivència i adverteixen que el context polític té també
un impacte en el benestar emocional de la ciutadania

Barcelona | 14 d'octubre de 2019

Davant la sentència del Tribunal Suprem que condemna a penes de fins a 13 anys de presó els
representants polítics i socials catalans, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya manifesta el
seudesacord amb judicialitzar conflictes polítics i amb la sentència, en el sentit que emana d'aquesta
via i, lluny de resoldre el conflicte, l'agreuja encara més. El col·lectiu professional apel·la al compromís
amb els valors de la pau i el diàleg com a fonaments democràtics, i insta a aplicar els principis ètics
del Treball Social per reconduir la situació actual de manera pacífica: Drets Humans, justícia social,
responsabilitat col·lectiva i respecte per les diversitats.

Com a professió i disciplina que facilita el canvi i el desenvolupament socials, la cohesió social i
l'alliberament de les persones, des del Treball Social rebutgem la confrontació i convidem tots els
actors implicats i la societat civil en el seu conjunt a apostar fermament per la pau i la no-
violència. Creiem en el diàleg com a via per a la resolució dels conflictes en qualsevol àmbit i reiterem el
nostre suport, expressat ja fa dos anys després de l'1-O, a un procés de mediació entre els Governs
estatal i autonòmic.

El TSCAT considera inadmissible que es privi de llibertat a persones per motius polítics en el marc
d’un Estat democràtic i de dret que hauria de protegir els drets civils i les llibertats fonamentals de tota la
ciutadania. A més, alerta sobre les conseqüències que pot tenir la sentència en la convivència a
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Catalunya i sobre l'impacte del context polític en el benestar emocional de la ciutadania, i s'ofereix a
col·laborar en totes aquelles propostes encaminades a aconseguir la resolució d'un conflicte polític
queafecta el teixit i la cohesió socials. 

Per a més informació podeu contactar amb:
Agnès Felis | Responsable de Premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
T. 93 268 3442 | M. 690 372 019 | premsa@tscat.cat

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya actua com a veu i referent del col·lectiu col·legiat de
treballadors i treballadores socials, format per més de 5.800 professionals. El treball social atén i
acompanya la ciutadania per ajudar les persones a desenvolupar la seva autonomia mitjançant
polítiques de benestar que millorin les seves condicions de vida. | www.tscat.cat
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