
PRESENTACIÓ DE LA JORNADA 

El COTS de Castelló hem celebrat el passat dimarts 15 de març, el Dia Internacional del 

Treball social, fent públic el nostre compromís amb la professió i amb la societat. 

Enguany és el 4rt any consecutiu que aquest col·lectiu que representem ho commemora, 

tenint la intenció consolidar-la com a jornada de reflexió i intercanvi sobre el benestar 

social des del nostre territori. 

El Dia Internacional de Treball social s'estableix per consens de la FITS en el congres 

mundial de Salvador de Bahia en 2008, que serà el tercer dimarts del mes de març, 

aunant les activitats de la FITS, l'Associació Internacional d'Escoles de Treball Social i 

el Comitè Internacional per al Benestar Social, commemorem el compromís, la 

contribució i la labor de les i els T.S. com a coneixedors de primera ma de la realitat 

social, com a líders del canvi i de la intervenció social, i impulsors de la lluita i la 

garantia dels drets socials de la ciutadania. 

El lema d'enguany (lema consensuat en l'agenda global) és el mateix que l'any passat : 

“PROMOURE LA DIGNITAT I EL VALOR DE LES PERSONES”, cosa a la que els i 

les treballadores socials no podem renunciar. 

El Consell General del Treball Social va iniciar en 2013 la campanya “Fins a Ací!”, 

coincidint amb la data prevista per a la remissió a les Corts del Projecte de Llei de 

Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que finalment va ser aprovada 

i que en aquests dies hem vist com el Tribunal Constitucional declarava contrària a la 

Constitució, quant limitava en la prestació de Serveis Socials des de les corporacions 

locals. Aquesta sentencia ha segut celebrada per tots nosaltres i acollida com un pas 

necessari per la defensa dels serveis socials i dels drets socials de tots i totes, però, com 

ens recordava la Sra. Patrocinio de las Heras: “El quart pilar de l'estat de Benestar està 

coix. Els Serveis Socials son el 4 pilar de l'estat de benestar, junt a la Educació, la 

Sanitat i les pensions, encara hui en dia, després de quasi 40 anys de democràcia no està 

al nivell dels països europeus en qui ens hem de mirar.” 

Aquest 4ª pota no estarà forta i be fins que el dret als serveis socials no siga un dret 

constitucional, o al menys estiga recollit en una llei orgànica per tot l'estat de Serveis 

Socials. Als polítics els demanem que no miren cap a un altre lloc, i que afronten aquest 

compromís amb la ciutadania com un del principals reptes en el futur immediat. 



Però encara amb tota la càrrega de profunditat que la paradoxalment denominada Llei 

de Sostenibilitat suposava, no és aquesta l'única iniciativa que posa en perill la garantia 

de drets socials. En els diferents àmbits de presa de decisió política, des de l'estatal al 

local, es vénen patint atacs contra la protecció social; és un atac quan es destina diners 

públics a la beneficència en forma de repartiment d'aliments més de la meitat del 

pressupostat en atenció professional en la Xarxa Pública de serveis socials municipals; 

és un atac quan persones carents de tot ingrés han d'esperar quasi un any per a percebre 

prestacions amb les quals satisfer les seues necessitats bàsiques; és molt més que un 

atac quan una persona sense xarxa de suport que garantisca la cobertura de l'atenció 

d'unes activitats bàsiques de la vida diària que no pot realitzar per si mateixa, mor en el 

seu domicili esperant veure materialitzat un dret subjectiu com és el d'atenció en 

situacions de dependència. 

Des del Col•legi de Treball Social de Castelló senyalem en la necessitat de millorar les 

ràtios de professionals dels Serveis Socials. Recordem que la Comunitat Valenciana se 

situa la tercera per la cua a Espanya, amb un treballador o treballadora social per cada 

4.882 habitants, quan la mitjana estatal és d'un tècnic per cada 3.223 habitants, segons 

les últimes dades publicades el gener passat per l'Associació de Directors i Gerents de 

Serveis Socials. 

La complexitat caracteritza l'escenari canviant en el qual ens movem les i els 

professionals del Treball Social. Un escenari en el qual emergeixen nous col·lectius 

susceptibles de requerir una intervenció social, principalment per les conseqüències de 

patir diversos anys encadenats de crisi econòmica. Aquesta Crisi ha influït en la salut de 

les persones, no solament en la física, sinó també en la psicològica, hem detectat un 

augment de problemàtiques lligades a la salut mental com a conseqüència d'aqueix 

malestar econòmic que molts ciutadans han viscut i segueixen vivint. La conjuntura 

econòmica també ha disparat les actuacions lligades a ajudes d'emergència social. 

Seguint la lògica del lema “Promoure la dignitat i el valor de les persones” en la jornada 

hem abordat un tema que ens interessa molt: La coordinació sòcio-sanitària, 

reflexionant sobre l'atenció a les persones que , per les seves especials característiques 

poden beneficiar-se de l'actuació simultània i sinèrgica dels serveis sanitaris i socials , 

per augmentar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions i patiments, donar suport 

als seus cuidadors i facilitar la seva reinserció i participació social. Ens referim, entre 

altres a persones majors en situació de dependència, persones amb malaltia mental, amb 



diversitat funcional, amb addiccions, amb malalties neurodegeneratives, menors malalts, 

persones sense llar, dones víctimes de violència masclista .... 

Per garantir la continuïtat dels serveis socials i sanitaris, i que les persones transiten 

entre els serveis sense risc de fractura, és necessària l’adient coordinació sòcio-sanitària 

entre les administracions públiques corresponents, amb propostes que potencien 

estratègies de proximitat, una atenció integral, biopsicosocial i centrada en la persona, 

com a alternativa a la fragmentació en l'atenció. 

Els treballadors i les treballadores socials, com a professionals presents en els dos 

sistemes de benestar social, som coneixedors de primera ma de la realitat social i de les 

necessitats sociosanitàries. La nostra intervenció s'ha dirigit sempre a la coordinació 

entre els professionals dels dos sistemes, afavorint l’adient mobilització de recursos i 

l'atenció integral que avarques totes les dimensions de la persona. 

Però l’adient coordinació sociosanitària requereix, no sols compartir processos i 

procediments entre els professionals, sinó que és necessari que els nivells directius, i els 

gestors públics asumisquen la responsabilitat de la seva posada en funcionament i 

avaluació, També l'establiment de guies, processos, procediments i protocols basats en 

la gestió de processos i gestió compartida de casos, com a metodologia de treball en 

comú. 

 


