
 

 

Declaració COVID-19 
 

La propagació del virus COVID-19 arreu del planeta està afectant-nos a totes les persones, amb 

independència de l’edat, el país o el nivell socio-econòmic. Tanmateix, els ciutadans més 

vulnerables i desafavorits, a banda que alguns col·lectius puguin estar entre els més afectats 

per formes greus –i fatals- de la malaltia, tenen més risc de resultar especialment perjudicats 

per les mesures de confinament actuals i per la situació de crisi posterior que se’n derivarà a 

causa de les importants tensions que hauran d’afrontar les nostres economies, i els recursos 

disponibles per a polítiques i Serveis Socials. 

 

Volem agrair, abans que tot,  la tasca dels milers de professionals que aquests dies són a 

primera línia dels serveis, centres i residències socials, i que ho estan donant tot per seguir 

atenent les persones que necessiten suport. I també volem reconèixer els ciutadans que 

s’enfronten a reptes personals cada dia per superar aquesta situació. 

 

Ara, més que mai, ens caldrà sumar els esforços de tots per enfortir i millorar el sector dels 

Serveis Socials dels nostres pobles i ciutats per contribuir a mitigar els efectes d’una crisi 

global i local que castigarà principalment la població més vulnerable. Els Serveis Socials, 

encara no refets dels efectes de la darrera crisi econòmica i social, es veuran novament en la 

necessitat de respondre a les necessitats més bàsiques de persones i famílies, i a la feblesa 

dels mecanismes de garantia de molts drets ciutadans. 

 

Serà difícil, quan tot això acabi, que seguim com abans. De fet, a Catalunya ja s’han fet molts 

diagnòstics sobre la necessitat de transformació del sector. Amb la nova situació creada per la 

pandèmia, aquesta transformació s’haurà de fer sense massa temps per reflexionar i analitzar 

el que hem fet i com ho hem fet. S’imposa la creativitat i la innovació, trobant noves estratègies 

i eines d’intervenció.  Construir diferent, per encarar de manera diferent els grans reptes que 

aquesta crisi i les seves conseqüències ens plantegen. 

 

Des de la Fundació iSocial seguim treballant, fundadors, partners i col·laboradors, per tirar 

endavant projectes i activitats que impulsin canvis que ja són imprescindibles al nostre sistema 

de Serveis Socials. 
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