
 

 

MANIFEST DE LA SECTORIAL D’ACCIÓ SOCIAL, ENSENYAMENT I 

HUMANITATS DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS 

PROFESSIONALS DE CATALUNYA 

 

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi d’Educadores i 

Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, el Col·legi 

Oficial de Psicòlegs de Catalunya, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de 

Catalunya, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya, el 

Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’activitat física i de l’esport 

de Catalunya i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de 

Dibuix de Catalunya, tots ells membres de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament 

i Humanitats de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya  

 
ES MANIFESTEN: 
 

- En contra de totes aquelles polítiques d’austeritat que, sense cap política de 
reactivació econòmica, no porten a superar la profunda crisi del país a la 
vegada que es redueix sensiblement la qualitat de vida de les persones.  

 
- En contra que els infants visquin en llars per sota del llindar de la pobresa. 

 
- En contra de les mesures preses que posen en perill la qualitat de l’educació 

de les generacions més joves, el seu propi futur com a persones.  
 

- En contra de la manca de finançament i ajuts per als programes d’atenció als 
col·lectius més vulnerables, que en situació de crisi són els grans perjudicats, 
ja que s’agreuja encara més la seva situació de marginalitat empenyent-los 
cap a la pobresa o abocant-los cap a situacions personals crítiques que fan 
perillar la seva autonomia, la seva salut, el seu habitatge, la seva pròpia 
supervivència. 

 
- En contra de la reducció en l’aportació econòmica en polítiques d’ocupació, 

que afecta directament als col·lectius que necessiten seguir un itineraris 
formatius per reorientar la seva trajectòria laboral o programes d’inserció 
sociolaboral. 

 



- En contra de la destrucció de llocs de treball, fet que causa malestar a les 
persones afectades i el seu entorn familiar, i posa en risc els seus recursos 
econòmics per sobreviure. 

 
 
Des de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació 
Intercol·legial dels Col·legis Professionals de Catalunya reafirmem el nostre 
compromís amb la societat civil i la voluntat de contribuir a la ràpida recuperació 
econòmica i social de Catalunya. 
 
La Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legial 
de Col·legis Professionals s’ofereix a les administracions responsables i als agents 
socials per definir escenaris de futur i construir noves vies per donar resposta a les 
urgents necessitats en l’àmbit social (socioeducatiu, sociolaboral, sociosanitari, 
comunitari...) on no es perpetuï la situació deficitària en matèria d’educació, treball i 
qualitat de vida de les persones i no es posi en perill la cohesió social en els 
municipis i ciutats de Catalunya. 
 
 
 
Barcelona, Febrer 2013. 


