
 

 
 

 
QUÈ ÉS PROSOCIAL? 
 
El passat de juny es va presentar oficialment l’associació Prosocial. Aquest 
naixement és fruit de la inquietud i preocupació d’un grup de professionals i 
ciutadans compromesos amb l’àmbit dels serveis socials i l’atenció a les 
persones  davant les polítiques dutes a terme pels nostre governants. Parlam 
d’àmbits com l’atenció a menors en risc d’exclusió social, persones amb 
discapacitat, persones en processos de rehabilitació per toxicomanies, aturats 
de llarga durada, i un llarg etcètera... Així doncs els treballadors i treballadores 
que dia a dia atenem aquesta població vàrem decidir dir prou, i lluitar pel 
manteniment d’aquests serveis, i pel bon funcionament de l’àmbit social en 
general.  
 
El nostre objectiu és reivindicar una política de serveis socials adequada, justa i 
de qualitat, promocionant el benestar social de la ciutadania. La inestabilitat 
dels serveis d’atenció social dels ciutadans fa que aquests depenguin de la 
voluntat dels governants de torn. Reclamem una organització justa i real, que 
no ens dugui a tancar i reduir serveis contínuament, que és el que està succeint 
en aquests moments, sinó que respongui a una anàlisi de les necessitats 
socials reals dels ciutadans i ciutadanes. Els fets parlen per si sols, els 
exemples de les últimes mobilitzacions contra el tancament i supressió de 
diferents serveis ho demostren: la manifestació del passat dijous 7 de juny, pels 
impagaments a centres d’atenció a menor subvencionats per l’IMAS, les 
contínues protestes dels col·lectius de persones amb discapacitat per el no 
pagament dels deutes, o la supressió dels programes CAPI i PISES, de 
formació per a joves sense graduat escolar. En totes els casos aquells que 
acaben patint les conseqüències son els més dèbils, els que estaven intentant 
recuperar la seva situació personal degut a algun entrebanc sorgit al llarg de la 
seva vida, aquells més vulnerables. Això fa que augmentin els nivells de 
pobresa i exclusió social. 
 
Naixem amb l’objectiu de ser veu dels sense veu. Veu d’aquells que més 
pateixen la crisi: les persones majors que es poden quedar sense plaça de 
residències, dels joves que sense ser-ne culpables pateixen una situació 
d’indefensió i desemparament familiar, o amb fracàs escolar que esgotaven un 
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últim recurs per poder tornar a la societat que els ha exclòs; veu de les 
persones amb discapacitat que veuen com tots els avanços aconseguits en els 
darrers 30 anys amb tant d’esforç per a la integració veuen desaparèixer 
serveis d’inserció laboral, serveis d’interpretació de llenguatge de signes; veu 
dels immigrats aturats, tractats com a simple mà d’obra en moments de 
bonança, i que ara, quan esdevenen persones amb necessitats i drets se’ls 
deneguen... Perquè la solució a la crisi no pot esser retallar els serveis als que 
van a la cua de la societat, sinó al contrari, cal que les institucions públiques es 
responsabilitzi de facilitar a aquella gent amb més dificultats allò que no poden 
aconseguir, una millora del seu benestar.  
 
Per tot això, neix PROSOCIAL, associació de professionals, estudiants i 
persones compromeses amb l’àmbit social, per denunciar l’incompliment i 
reivindicar l’enfortiment dels drets socials, per fer reflexionar als nostres 
governants sobre les polítiques de l’administració pública entorn el món social, 
per defensar els drets dels treballadors i treballadores d’aquest àmbit i millorar 
així  la qualitat dels serveis socials existents, i fer veure que la solució 
d’aquesta crisi no pot ser augmentar la franja d’exclusió social, retirant els 
serveis als més necessitats. 


