NOTA DE PREMSA

Els treballadors socials manifesten la seva
preocupació per les conseqüències de la crisi
econòmica sobre la intervenció en famílies
 La Universitat de Barcelona, el Col·legi de Treball Social i l’Obra Social
“la Caixa” han presentat un estudi sobre La intervenció en famílies des
del treball social que inclou l’opinió de la població atesa
 Professionals i famílies denuncien la massificació dels serveis socials
bàsics i les llistes d’espera, inexistents abans de la crisi
Barcelona, 15 d’octubre de 2015
El Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS) del Departament de Treball Social i
Serveis Socials de la Universitat de Barcelona ha presentat una recerca sobre La intervenció
amb les famílies des del treball social que recull la preocupació dels professionals per les
conseqüències de la crisi econòmica sobre la seva intervenció: increment de la gestió de
prestacions econòmiques individuals i de recursos de primera necessitat –habitatge,
subministraments, alimentació, material escolar...— en detriment del treball social
comunitari. La recerca –amb el suport del Col·legi de Treball Social i l’Obra Social “la
Caixa”— inclou la veu de les persones ateses pels professionals del treball social, que
també denuncien les llistes d’espera als serveis socials bàsics, valoren les estratègies
desenvolupades pels professionals en un context de reducció pressupostària i reconeixen de
manera especialment positiva les visites a domicili, que enforteixen el vincle entre la família
i els serveis socials.
Els treballadors socials destaquen com a pràctiques de qualitat del treball social amb les
famílies permetre l’expressió de les emocions o oferir acompanyament emocional i afectiu
enfront les situacions adverses en què es poden trobar. A partir d’aquests processos
d’acompanyament, els treballadors i treballadores socials arriben a ser persones referents
per a les famílies que atenen en els seus itineraris de canvi vital. La investigadora principal
de la recerca, Josefina Fernández, apunta que “la implicació plena dels professionals del
treball social i les famílies en aquesta recerca dóna autenticitat als resultats obtinguts ja que
provenen dels seus actors principals”.
La recerca s’ha presentat aquesta tarda al Palau Macaya de Barcelona i en els propers dies es
presentarà a Lleida, Tarragona, Girona, Manresa i Tortosa (veure dates de les presentacions).
El Departament de Treball Social i Serveis Socials de la UB que ha desenvolupat la recerca
està amenaçat de desaparèixer com a conseqüència del Pla de Reforma de les Estructures i
l’Organització Administrativa d’aquesta universitat, fet que des del Col·legi de Treball Social
denunciem.

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. www.tscat.cat · Dossier de Premsa
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