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“Professionals, innovació social i defensa dels drets socials”, 10 d’abril de 2014 

Veu i visibilitat dels professionals de la intervenció social 

Mercè Ginesta 

 

Introducció 

Partint de l’encàrrec que se m’ha fet, plantejo fer una reflexió sobre la (in)visibilitat i la veu (o 

els silencis) dels professionals de l’acció social, i com això influeix en el seu posicionament 

en la defensa dels drets socials. 

Aquestes reflexions són fruit sobretot de la meva experiència professional, d’una banda 

durant 20 anys treballant als serveis socials bàsics (SSB), i, de l’altra, de 4 anys al 

capdavant de la Comissió de SSB del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Per 

tant, sobretot us parlaré de l’acció social dels treballadors socials dels SSB (transferible a 

altres col·lectius professionals i a altres àmbits de la intervenció social).  

Un advertiment inicial: aquestes reflexions estan fetes des de la subjectivitat, no des de 

l’objectivitat i la neutralitat científica. Per tant, la meva visió pot ser inexacta, pot estar 

esbiaixada, desencertada,... I confesso que en part m’agradaria que en acabat em diguéssiu 

que n’estic molt d’equivocada, que el meu diagnòstic no se sosté per enlloc. Ho assumiria de 

grat  si em permetés marxar d’aquí amb una mirada més optimista. 

Quin és el punt de partida? 

Partim de la hipòtesi que l’acció social és invisible, i hi podríem afegir el qualificatiu 

d’inaudible. L’acció social no es veu (ni es vol veure), i els professionals de l’acció social no 

són escoltats. 

En el “debats” de la setmana passada es va parlar dels silencis mediàtics respecte de l’acció 

social, i se’n van apuntar algunes raons: els interessos dels anunciants, la inundació de 

notícies que fa difícil destriar quines són importants, la importància dels gabinets de premsa 

en la selecció de notícies i la precarietat laboral dels periodistes. Se’ns apuntava la noció 

d’una censura moderna que aconsegueix silenciar alguns temes com els que tenen a veure 

amb les injustícies socials i l’acció social.  

Per tant, ja tenim clar que fora de l’acció social hi ha interessos i mecanismes que 

aconsegueixen la invisibilitat i imperceptibilitat de l’acció social. És un tema que no interessa. 
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Tanmateix, ens hem de quedar aquí? Ens hem de quedar amb el no interessem, no se’ns 

vol veure i no se’ns vol escoltar. Per tant, amb el “no hi ha res a fer”.  

O seria pertinent fer-nos altra mena de preguntes: 

L’acció social, no es vol veure, no interessa veure-la, o només es fa visible en situacions 

negatives, però, els professionals de l’acció social fem prou per mostrar-la? Fem prou per 

ensenyar-la, per explicar-la? 

Els professionals de l’acció social no som escoltats, però, tenim veu? Com és la nostra veu? 

Fem sentir la nostra veu? Què fem per fer-nos sentir, què fem per fer-nos escoltar?  Quines 

coses tenim a dir? Podem fer alguna cosa més? 

Així doncs, crec que cal que deixem d’enfocar cap a les causes externes, i que ens centrem 

en a les causes internes de la invisibilitat i l’inaudibilitat dels professionals de l’acció social. I 

aquí ja posem els professionals com a subjectes (actius o activables) I d’aquesta manera 

podem situar-nos en una posició proactiva: podem plantejar-nos alguna cosa diferent que 

depengui de nosaltres. 

Per què els treballadors socials no tenim prou veu? Com contribuïm a la invisibilitat 

de l’acció social? 

Per mostrar-se i fer-se sentir cal elaborar discursos consistents i argumentats, relats 

atractius, i des del meu punt de vista hi ha alguns elements que ens ho dificulten. Alguns són 

estructurals a les nostres professions, d’altres serien conjunturals, com a conseqüència de 

l’impacte de la crisi en la intervenció social. 

 ELEMENTS ESTRUCTURALS (identificables abans de la crisi i també ara) 

1r element - Les pròpies característiques de l’acció social: l’acció social és intangible, i això 

suposa una dificultat per gestionar el coneixement.  

En el millor dels casos, acabem recollint, analitzant i transmetent el poc tangible de l’acció 

social com el número d’usuaris que hem atès, el número de visites que hem realitzat, el 

número de professionals que som, els diners que hem repartit en ajudes,... 

Però aquesta informació aïllada no és prou rellevant ni explicativa de la complexitat de 

l’acció social, no ens informa suficientment de la utilitat ni de la bondat de l’acció social.  

Així doncs, parlem sobretot de mitjans, de què fem, o què fem servir, però ho desconnectem 

del per què, del per a què, i del què aconseguim amb l’acció social.  
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Ens falta conèixer millor la realitat sobre la que intervenim, fem pocs diagnòstics socials, 

tenim una mirada molt centrada en allò individual i poc en allò social.  

I, si ho coneixem poc, o no ho podem explicar prou, o bé ens limitem a explicacions 

intuïtives i poc contrastades. 

Per altra banda, ens falta aprofundir en les avaluacions de l’acció social: per què ha servit? 

Què hem aconseguit? Com ha repercutit, no només amb els beneficiaris directes de la 

intervenció, sinó també en el seu entorn social? 

En definitiva, sense el per què hem intervingut i per què ha servit, no podem retre comptes 

davant la ciutadania, i a la llarga això fa créixer la desconfiança vers l’acció social. 

2n element - Una formació, almenys fins ara, molt centrada en la pràctica i poc en la gestió 

del coneixement (esperem que amb els graduats en treball social i educació social això 

canviï). Això ha suposat que els treballadors socials haguem fet o promogut poc la recerca, 

a la vegada que som poc consumidors de coneixement (llegim poc, ens reciclem justet,...)  

A més l’estructuració territorial i funcional dels serveis socials implica una fragmentació i 

dispersió dels professionals que dificulta generar visió, coneixement i discursos en comú, 

compartits. 

3r element - Perquè tenim algunes deformacions professionals: estem tan entrenats en 

detectar i treballar amb problemes i aspectes negatius, que ens costa visibilitzar els 

assoliments, allò positiu. L’acció social és inacabable, sempre ens queda alguna cosa per 

fer, per millorar. I això ens fa centrar en allò que no hem aconseguit sense parar prou 

esment a allò que si que hem aconseguit. D’aquesta manera hem estat i som poc inclinats a 

explicar els nostres assoliments, els beneficis de l’acció social. No hem prioritzat fer-ho 

perquè sempre hem tingut acció pendent. 

També perquè som professionals discrets que, tot i ser experts en observar, ens incomodem 

si som el centre d’atenció; perquè tot i ser experts en escoltar, ens costa explicar 

públicament què passa a les persones i col·lectius que atenem.  

4rt element - Perquè almenys en el sector públic, crec que els professionals de l’acció social 

ens hem rovellat una mica, i ho relaciono amb el factor gènere: majoritàriament continuem 

sent dones, que a més d’especialitzar-nos en la cura a nivell professional, també som les 

encarregades de la cura a les nostres famílies. Per tant, què millor que trobar una feina a 

l’administració, que és un dels entorns laborals on és més fàcil la conciliació amb la vida 

familiar? Això pot generar dinàmiques de descompromís amb la professió (que no vol dir 
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amb la feina). D’aquesta manera, sembla que més que una professió tinguem una feina, 

més que professionals siguem treballadors que gaudim de drets, però que renunciem a un 

compromís que hauria d’anar més enllà dels nostres llocs de treball. 

D’alguna manera ens hem instal·lat en una “zona de comfort”, encara que també puguem 

veure-la com una gàbia (no sé si amb barrots d’or, o d’algun material menys noble). 

 ELEMENTS CONJUNTURALS (identificables a partir de la crisi) 

Ja duem uns quants anys de crisi. Ens trobem en un moment de pèrdues, d’amenaces 

importants, de canvi de rumb, davant el qual els TS estem aclaparats: 

 ens vam il·lusionar primer amb la universalització i la garantia de drets que ens 

asseguraven la Llei de la dependència i la Llei de serveis Socials, per de seguida 

frustrar-nos amb la frenada en sec de la seva implantació i desenvolupament. 

 coneixem de primera mà el patiment de moltes famílies 

 vivim en primera persona el desmantellament del sistema de serveis socials 

 patim dia rere dia la paradoxa d’haver d’atendre més necessitats, més demandes, més 

expectatives però  amb menys recursos.  

 estem abocats a insatisfer una vegada rere l’altra més exigències ciutadanes, que no 

són més que les exigències del dret reconegut però inefectiu. 

Les retallades en l’àmbit dels serveis socials, han tingut un doble vessant: a més dels seus 

efectes pràctics en la (des)cobertura de les necessitats més bàsiques de les persones, han 

tingut un impacte a nivell comunicatiu, ja que s’han fet de manera confosa i ambigua, de 

vegades sense informar a temps o clarament els professionals.  

Els professionals, convertits pel propi sistema en els missatgers de les males notícies, amb 

l’agreujant de la confusió al seu entorn, ens hem convertit en sospitosos per alguns dels 

nostres usuaris. Se’ns ha deixat en fals: encara que som conscients de les injustícies que 

suposen les retallades i la manera de fer-les (sense informació prèvia al professional, 

culpabilitzant els beneficiaris de fer un mal ús dels ajuts públics,...), se’ns relega al rol de boc 

expiatori. 

D’aquesta manera, els afectats per les retallades desconfien del sistema de serveis socials i, 

per extensió, en el professional dels SSB, com la seva cara visible. Tanmateix, sense 

confiança no es pot construir una relació d’ajuda que permeti oferir suport psicosocial, 

escolta activa, contenció, acompanyament, orientació. En aquest escenari és difícil poder 

oferir una atenció de qualitat a les problemàtiques socials complexes, com les que tenen a 
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veure amb les situacions de risc social i de vulnerabilitat (parlem d’infants, persones grans, 

persones amb problemes de salut mental, persones en situació de violència familiar,...). 

S’ha anat generant un entorn hostil, en què sovint s’assenyala i s’interpel·la el professional 

com si fos responsable de les retallades i com si d’ell principalment en depengués la 

resolució de situacions molt extremes, agreujades precisament per aquestes retallades. 

Conclusió 

En aquest context els professionals ens sentim esgotats per una saturació creixent i 

continuada en les càrregues de treball i per la manca de temps que dificulta oferir un espai 

d’escolta, d’establir vincles amb l’usuari i processos d’acompanyament, més enllà de repartir 

recursos, de tapar forats. 

Ens trobem perplexos i impotents davant nova realitat que no es pot atendre amb els mitjans 

i mètodes d’abans, i indignats per l’aplicació d’unes retallades que considerem injustes i que 

ens deixen en fals i confrontats als nostres usuaris. 

Estem immersos en la frustració i la insatisfacció, en l’angoixa, la desil·lusió, la pèrdua de 

motivació, la desafecció, el  bloqueig, i fins i tot, en la ràbia i l’agressivitat, que es  

manifesten en un discurs instaurat en la queixa.  

Així doncs, es produeix una confluència de malestars, que pot arribar a conflictivitzar la 

relació entre professional i usuari, amb importants conseqüències en 2 sentits: 

1) en la relació d’ajuda, ja que es dificulta la creació dels vincles necessaris per fer una 

intervenció de suport, d’acompanyament,... 

2) evitant que s’uneixin en les reivindicacions (com passa a altres sistemes com a 

l’educació o la salut) 

Aquest malestar constitueix un problema de salut professional important. Ens trobem amb 

professionals estressats i victimitzats, que recorren, sovint, a estratègies de supervivència 

consistents en l’acomodació en el compliment dels encàrrecs institucionals, com una 

maniobra de fugida sense moure’s de lloc, a l’espera que arribin temps millors.  

Per acabar, vull fer referència al concepte que fa servir la Begoña Roman d’”anorèxia de 

poder”1, que crec que resumeix molt bé el que ens passa: el nostre sentiment és que és tant 

el que caldria mobilitzar per canviar alguna cosa, que el poc que puguem fer no servirà de 

                                                           
1
 Extret de la conferencia inaugural pronunciada per Begoña Roman al Vè Congrés Català de Salut Mental el 6 

de juny de 2013 a Barcelona. 
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res. Posem èmfasi en les nostres carències i debilitats, de manera que ens autoexcloem de 

fer-nos sentir, assumim certa renúncia a fer transcendir la magnitud de la tragèdia, i a 

articular mobilitzacions i protestes contra les injustícies que no només patim, sinó que també 

administrem. 

Propostes 

Breument faig l’aportació d’algunes propostes que crec que poden ajudar a millorar la 

visibilitat i a enfortir la veu dels professionals de l’acció social: 

Primera. Fomentar la recerca en l’acció social, la construcció de coneixement i sabers 

(científics, ètics) com a pas previ necessari a fer-se visible, a fer-se sentir. Cal promoure 

sinèrgies entre les universitats, els col·lectius professionals, les administracions responsables 

de l’acció social i les entitats per fomentar la recerca. 

Segona. Garantir espais de supervisió pels equips de professionals de l’acció social, que 

permetin analitzar les situacions i les intervencions més enllà del nivell individual i familiar. 

Tercera. Promoure espais professionals d’autocura, de suport i ajuda mútua, de reflexió, que 

constitueixin nòduls de protecció. És el pas previ a assumir una actitud proactiva, no només 

reactiva (queixa) o evasiva. Aquests espais s’haurien de construir més enllà de les institucions 

on treballem, més enllà dels nostres equips.  

En un segon moment seria interessant plantejar la incorporació de les persones afectades en 

aquestes espais, com a pas previ a generar noves propostes relacionals amb els usuaris i la 

ciutadania, i a assumir la responsabilitat política que ens pertoca, trencant amb l’anorèxia de 

poder. 

Quarta. Fomentar pràctiques per donar a conèixer l’acció social en diferents nivells, però 

molt especialment en el local, en el més proper a la ciutadania. Els professionals de l’acció 

social hem de poder explicar quines són les nostres funcions, les nostres possibilitats i els 

nostres límits. I també hem de posar èmfasi en els assoliments, en la utilitat de l’acció social.  

Cinquena. És necessari recuperar i enfortir la funció de suport emocional, 

d’acompanyament, independentment de què es pugui o no oferir respostes materials. A la 

vegada, cal promoure la intervenció grupal i comunitària, superant l’esterilitat de tractar en el 

pla individual els problemes que tenen un origen social. 
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Resumint, cal un canvi de mirada dels professionals cap a nosaltres mateixos. Convé centrar-

nos en les nostres potencialitats, interpel·lar-nos: substituir el no puc fer res per el què puc 

fer?  

 

Mercè Ginesta 

10 d’abril de 2014 


