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MANIFEST DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA 
GARROTXA 
 

Olot, 30 de novembre de 2018 
 

Davant l’agressió patida per una companya de Serveis Socials de Salt durant l’exercici de la seva tasca 
professional el passat divendres, condemnem i rebutgem rotundament l’agressió. 
 

Des d’aquí mostrem el nostre suport a ella, a la seva família, a la companya de feina que ho va presenciar i a 
la resta de companyes i companys de serveis socials que, com nosaltres, estem duent a terme el nostre 
treball amb la màxima implicació i professionalitat. 
 

Davant d’un context cada vegada més complex i de més desigualtat social, amb situacions de pobresa i 
exclusió més cronificades i més generalitzades, cal repensar les polítiques socials i prioritzar la inversió en 
els serveis socials. Cal poder donar resposta a les necessitats bàsiques i als drets fonamentals de les 
persones.  
 

En aquest tipus de situacions, els serveis socials esdevenim el mur de contenció del sistema. Moltes de les 
necessitats que no queden cobertes des dels organismes competents, s’acaben derivant a serveis socials, 
això genera unes expectatives no satisfetes en la població i una frustració i desesperació molt gran, que, en 
alguns casos, contribueixen a generar conductes violentes. 
 

Malgrat això, remarquem que en la majoria de casos les persones que s’adrecen als nostres serveis ho fan 
de manera respectuosa. En cap supòsit volem estigmatitzar la població que acompanyem en el dia a dia de 
la nostra tasca professional. 
 

Demanem: 
 

    • Polítiques públiques que responguin a les necessitats reals de la població, unes necessitats que, a 
diferència de les polítiques, han canviat molt en els darrers anys. Cal repensar-les i destinar-hi més recursos 
des de tots els àmbits: sanitat, educació, habitatge... de manera que els serveis socials no esdevinguin el cul-
de-sac del sistema. Volem una societat en la que tota la ciutadania tingui les necessitats bàsiques cobertes. 
       

    • Un canvi de model dels serveis socials. Volem uns serveis socials de qualitat i de proximitat. Volem uns 
serveis socials ben dotats. Volem uns serveis socials en els que puguem treballar per l’empoderament de les 
persones i la creació de vincles entre elles. 
       

    • Que es prenguin mesures reals per la protecció dels professionals:  
        ◦ que es faci un reconeixement de les necessitats específiques de les treballadores i treballadors de 
l’àmbit social, així com la detecció i valoració de riscos psicosocials que es produeixen en l’exercici de la 
nostra tasca professional. 
        ◦ que davant els processos judicials es pugui preservar la nostra identitat professional, 
        ◦ que es comenci a parlar del reconeixement d’autoritat pública dels professionals de l’àmbit social,  
        ◦ i d’altres mesures que ens permetin oferir més qualitat amb seguretat. 
 

Volem que el fet que avui condemnem sigui l’últim. Volem, però, que serveixi d’altaveu per explicar la situació 
dels serveis socials. 
 

Companya, ànims, esperem que et recuperis ben aviat. 


