NOTA DE PREMSA
PLE DEL PARLAMENT SOBRE L’INCREMENT DE LA POBRESA I LES DESIGUALTATS

Les resolucions aprovades obren una escletxa de millora en
els serveis socials, però caldrà seguir de prop el compliment
 La transparència i la informació a les treballadores i els treballadors socials
seran fonamentals per garantir la qualitat de l’atenció a la ciutadania
 Actualment el sistema pateix un bloqueig que impedeix donar resposta
a les demandes de persones i famílies en situació de vulnerabilitat
Barcelona, 14 de març de 2014
Els professionals del treball social, cara visible i instància d’atenció directa a les persones en
situació de precarietat, pobresa o risc d’exclusió, veuen en les resolucions adoptades ahir pel
Parlament de Catalunya una escletxa de reconducció de la situació actual als serveis
socials, marcada per la manca de recursos i el bloqueig en la tramitació de diferents ajuts i
prestacions que han provocat les retallades. La impossibilitat de donar resposta al volum de
demandes plantejades durant els darrers anys, degut a l’increment de la població en
situació de dificultat, ha provocat una gran pressió i desgast en el col·lectiu de professionals,
que sovint no ha comptat ni tan sols amb la informació necessària per atendre adequadament
les peticions dels ciutadans. Els successius canvis en la normativa i la poca claredat en la
transmissió de les decisions preses han generat situacions de confusió i malestar que han
agreujat els efectes de l’austeritat pressupostària.
La celebració d’un Ple monogràfic sobre la pobresa ha estat un primer pas cap al
redreçament de la situació, si bé considerem insuficients les resolucions aprovades
relatives a la llei d’atenció a la dependència, molt escasses malgrat ser un dels àmbits que
més ha patit i pateix les retallades. La recuperació de les prestacions vinculades a una plaça
en residència és una mesura mínima i imprescindible, però la reducció d’hores d’assistència
professional als centres residencials continua sent un front que, si no es reverteix,
accelerarà el deteriorament de la salut física i psíquica de les persones grans.
L’ampliació de la treva energètica a tot l’any i l’establiment d’una partida oberta per a les
beques menjador són petits avenços que caldrà seguir de prop perquè es compleixin, així
com el cobrament de la Renda Mínima d’Inserció per part de totes les persones que la tenen
aprovada i es troben en llista d’espera. Els professionals del treball social demanem al Govern
transparència, informació i poder conèixer properament els instruments de seguiment del
conjunt de resolucions aprovades.
RODA DE PREMSA
Amb motiu del Dia Mundial del Treball Social, que es commemorarà el proper 18 de març,
avui a les 12 hores oferirem una roda de premsa a la seu del Col·legi de Treball Social, c/
Portaferrissa 18, en què la degana, Núria Carrera, i la presidenta del Consejo General del
Trabajo Social, Ana I. Lima, presentaran els Premis Estatals del Treball Social. Els guardons
es lliuraran aquesta tarda a Jordi Évole, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la
treballadora social Montserrat Colomer.

Per a més informació podeu contactar amb:
Agnès Felis | Comunicació Col·legi de Treball Social | M. 657 515 361 | comunicacio@tscat.cat
Vanessa Pi | Comunicación CGTS | M. 698 783 74 | comunicacion@cgtrabajosocial.es

