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El Col·legi de Treball Social s'adhereix a la vaga 
feminista convocada per demà 8 de març 

Barcelona, 7 de març de 2018  

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) s’adhereix a la vaga 

laboral, educativa, de cures i de consum, convocada pel moviment feminista i els 

sindicats, contra la bretxa salarial que pateixen les dones. 

Des de la nostra professió veiem com la pobresa i les víctimes de violència tenen 

rostre de dona; com les pensions cobrades per dones són inferiors a les que reben els 

homes i com les dones representen la majoria de perceptors de les pensions no 

contributives; com la violència masclista continua estant massa present a la nostra 

societat. 

L’increment de retallades a l’estat del benestar ha afectat, reiteradament i en 

major grau, les dones, que han hagut d’augmentar en l’àmbit privat el treball de 

cura a les persones i que han vist com el dret de cotització a la Seguretat Social de 

les persones cuidadores no professionals (reconegut en la Llei de dependència) ha 

minvat i és pràcticament inexistent. 

Des del treball social patim les conseqüències de ser una professió fortament 

feminitzada, cobrant uns salaris inferiors als d’altres professions ocupades 

majoritàriament per homes i a les que s’atorga més valor social que a aquelles, 

desenvolupades en gran mesura per dones, relacionades amb la cura i el benestar de 

les persones. 

Per tots aquests motius ens adherim a la vaga feminista de demà dijous 8 de març 

de 2018 i ens sumem a l’aturada de dues hores. Per defensar la igualtat salarial, 

per defensar els serveis socials i el benestar social, per lluitar contra la violència 

masclista i per posar en valor el treball professional femení, per construir un 

col·lectiu millor i més just. 

 

 

 

 

El Col·legi de Treball Social de Catalunya actua com a veu i referent del col·lectiu col·legiat de treballadors i 
treballadores socials, format per gairebé 5.000 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. Entre els àmbits i col·lectius amb què treballen s’inclouen els serveis socials bàsics, 
els serveis sociosanitaris, la mediació en l’àmbit familiar i judicial, el treball comunitari i l’atenció a la 
dependència, la infància i la gent gran, entre altres.   www.tscat.cat · Dossier de premsa 
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