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CONDEMNA AL TERRORISME    

El Col·legi del Treball Social condemna els atemptats 
terroristes i formarà part de la capçalera de la 
manifestació de dissabte 26 d’agost a Barcelona 

 El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya condemna rotundament 
els atemptats terroristes ocorreguts a Barcelona i a Cambrils  

 Representants de la corporació formaran part de la capçalera de la 
manifestació que tindrà lloc a Barcelona el proper dissabte 26 d’agost  

Barcelona, 24 d’agost de 2017  

El Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya (TSCAT) vol expressar el seu rebuig 

i la seva condemna als atemptats ocorreguts a Barcelona i a Cambrils el passat dijous 

17 d’agost. Així mateix, se suma a les mostres de condol i de solidaritat amb les 

víctimes i els seus familiars.  

Des del primer moment, el grup d’emergències del TSCAT ha estat a disposició de les 

autoritats competents. Tot i no haver hagut de prestar servei, la tipologia 

d’organització interna en permet l’activació en qualsevol moment, en cas de ser 

necessària la seva intervenció. Des del deganat es vol reconèixer l’actuació de la 

llarga llista de professionals que treballen en primera línia d’emergències i es vol 

destacar la tasca que aquests treballadors han dut a terme, col·legiats o no, durant 

aquesta setmana, fent especial menció als treballadors socials del Centre 

d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i a la intervenció psicosocial 

de les treballadores socials hospitalàries en l’acompanyament a víctimes i familiars.    

Per tal de mostrar la seva condemna al terrorisme, la corporació se suma a la 

manifestació que tindrà lloc el proper 26 d’agost a Barcelona com a entitat adherida. 

Representants del TSCAT formaran part de la capçalera d’aquesta juntament amb la 

resta de professionals de primera línia d’emergències. El TSCAT convoca tots els seus 

col·legiats i col·legiades a afegir-se al rebuig al terrorisme i a la defensa de la pau. 

 

 

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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