
 
 

 

NOTA DE PREMSA | EMERGÈNCIA CORONAVIRUS 

La Confederació denuncia una vegada més el greuge comparatiu 

amb el sector Salut i insta al Govern a reconèixer la tasca dels 

professionals que treballen en el sistema públic de serveis socials 

● Celebrem l’anunci que ha fet el Govern de compensar amb 140 milions d’euros 

als professionals del sistema públic sanitari i residencial. 

● Demanem un reconeixement al conjunt de professionals que treballen en la 

xarxa pública de serveis socials i que, més enllà d’un fet puntual, es revisi a 

fons el finançament per poder consolidar millores en les condicions laborals. 

Barcelona, 10 de juny de 2020 

Davant l’anunci que ha fet el Govern aquest migdia de compensar en 140 milions d’euros els 

professionals del sistema públic de salut i residencial que han treballat durant la pandèmia del 

Covid-19, i a l’espera de poder veure el detall del Decret Llei que ho regularà, des de La Confederació 

volem manifestar el següent: 

● Celebrem qualsevol reconeixement cap als professionals de la salut i dels centres 

residencials de gent gran i discapacitat, però denunciem un greuge comparatiu en 

relació a la resta de professionals del sector social  que durant la crisi sanitària han estat 

també a primera línia treballant incansablement en altres recursos de la mateixa xarxa 

pública de serveis socials: centres de protecció a la infància, llars de persones amb 

problemàtica de salut mental, pisos per a dones que han patit situacions de violència 

masclista, i un llarg etcètera.  

● Les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya formem part de la xarxa de serveis 

socials d’atenció pública i per tant, és just i necessari reclamar aquest reconeixement pels 

nostres professionals. Som serveis essencials. Som servei públic. 

● Més enllà d’un reconeixement puntual, és important que aquest no amagui la urgència 

d’impulsar millores estructurals en el finançament dels serveis socials. Un finançament 

que ha permetre consolidar millors condicions laborals en els convenis col·lectius.  

● Exigim, un cop més, agilitzar la implementació del Pla de 12 mesures urgents per la 

reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya #Covid-19”, on, en el seu 

punt 9è ja es demana el següent: “Executar un increment lineal del 9% de tarifes i mòduls 

dels serveis públics de la Cartera de Serveis Socials així com dels pressupostos vinculats als 

serveis d’atenció a les persones del conjunt de les administracions públiques, permetent així 

una millora de les condicions laborals dels professionals i avançar cap a una 

equiparació salarial en relació a la funció pública (igual feina, igual salari). 

http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2020/04/Pla-de-12-mesures-urgents-per-la-reactivaci%C3%B3-econ%C3%B2mica-del-Tercer-Sector-Social-de-Catalunya-Covid-19.pdf
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2020/04/Pla-de-12-mesures-urgents-per-la-reactivaci%C3%B3-econ%C3%B2mica-del-Tercer-Sector-Social-de-Catalunya-Covid-19.pdf


 
 

 

 

● Finalment, i tal com s’ha anunciat també avui en roda de premsa, des del Tercer Sector Social 

reclamem que es prevegin des d’ara partides específiques de suport i acompanyament 

al sector, pels anys 2021 i 2022. 

 

Joan Segarra, president de La Confederació, manifesta que “ens sembla del tot injust un greuge 

comparatiu d’aquesta magnitud entre els professionals que treballen en serveis de la xarxa pública de 

salut i els que ho fan a la xarxa pública de serveis socials. Si així es concreta, celebrem que aquesta 

gratificació inclogui els centres residencials de gent gran i de discapacitat però, què passa amb la resta 

de serveis socials que han estat essencials durant la pandèmia? Estem parlant de recursos residencials 

de protecció a la infància, de persones amb problemàtica de salut mental, pisos tutelats per a dones que 

han patit violència masclista, persones amb addiccions, i un llarg etcètera. Les nostres entitats formen 

part de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i per tant, és just i necessari reclamar 

aquest reconeixement pels nostres professionals que també han estat a primera línia de la 

pandèmia, al costat de les persones més vulnerables.” 

  

 

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a contactar 

amb: 

Laura Trabal Svaluto-Ferro  

Responsable de Comunicació La Confederació 

T - 687 85 70 55 

 

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions, 

cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. Agrupa a 

organitzacions que, d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple 

el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l'educació infantil, la intervenció social amb infants, joves, famílies 

i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o 

l’atenció precoç, entre d’altres. 

http://www.laconfederacio.org/

