Revista de Treball Social

Editorial
Equip de redacció de la Revista de Treball Social (RTS)
L’actual equip de redacció de l’RTS conclou, amb aquest número, la
seva etapa. Fa quatre anys ens vàrem presentar com un equip de transició
que recollia el testimoni de la important tasca duta a terme pels equips
anteriors i, tanmateix, s’orientava cap al futur amb voluntat de renovació.
En aquest temps hem volgut fer de l’RTS una revista accessible, adaptada
a les noves formes de comunicació i gestió del coneixement, que ampliï
fronteres, que fomenti una anàlisi crítica de la realitat social, i que posi
en relleu les experiències professionals, així com el coneixement científic
generat a partir de la pràctica i de la recerca.
Ens vàrem marcar uns objectius ambiciosos, molts dels quals s’han
assolit, d’altres encara tenen camí per recórrer. Hem treballat per una
revista oberta, que promou la presentació lliure d’articles i afavoreix la
participació de totes i tots els treballadors socials que volen compartir el
seu saber i el seu saber fer. La nova pàgina web i l’ús de xarxes socials han
millorat l’accessibilitat i difusió dels continguts i també ens han acostat a
un públic més jove. S’ha modernitzat el disseny, tant en format paper com
digital, i s’ha treballat per l’adequació als estàndards de qualitat de les
publicacions científiques.
En aquest període, l’RTS també ha ampliat la seva presència a escala internacional i s’ha incorporat a noves bases de dades de publicacions
científiques, la qual cosa ha millorat el seu impacte.
L’equip de revisió externa, amb més de setanta treballadors i treballadores socials, ha vetllat per la qualitat del contingut de la publicació i,
en moltes ocasions, amb les seves recomanacions, han facilitat la millora
dels treballs presentats. Gràcies des d’aquí per la seva valuosa i generosa
col·laboració.
El Consell Assessor, integrat per professionals de reconeguda expertesa, ens ha acompanyat i animat en tots aquests anys compartint el seu
coneixement i ajudant-nos en el procés de canvi engegat. Amb cadascuna
de les seves opinions ha transmès la seva estima cap a l’RTS.
Tot i que el camí recorregut ens omple de satisfacció, també ens ha
tocat viure moments difícils dels quals hem aprés. Cal destacar l’impacte
de la pandèmia de covid-19, que ens ha obligat a reinventar-nos. L’augment
de la pressió assistencial que hem rebut els i les professionals en els dos
darrers anys, les incerteses, la flexibilització de funcions, les dificultats
per efectuar l’atenció presencial, el tancament de serveis, les barreres que
han trobat les persones per accedir als i les professionals i a l’administració en general, etc., també han impactat en l’RTS. En aquest període,
s’ha reduït el nombre d’articles rebuts perquè la prioritat de la professió
ha estat atendre les persones més fràgils, no era el moment d’asseure’s a
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pensar i escriure (malgrat que hagués anat bé dedicar temps a la reflexió
a més de dedicar-lo a l’acció).
Ara, que el malson sembla superat, vivim moments de desconcert.
Intentem retrobar-nos amb la rutina, amb el que ens era conegut i familiar
abans de la pandèmia, amb les nostres referències construïdes al llarg dels
anys, amb allò que ens donava tranquil·litat. Però alhora sentim un cert
recel, una subtil alerta que ens demana prudència, no accelerar-nos per
no repetir els errors de sempre, observar l’entorn, pensar abans de caure
en la inèrcia i tornar a recuperar, amb la normalitat, allò que no volem, allò
que ara podem transformar.
Temps de canvi per al treball social. La nostra professió ha vist
difuminades les seves fronteres, el que eren dogmes inqüestionables ja
no ho són tant: la relació assistencial, el vincle amb la persona atesa, es
pot establir de formes diferents; la intimitat ha perdut valor, el secret
professional ja no és tan secret; la defensa dels espais professionals està
perdent el sentit que tenia, sembla que entre tots i totes ho podem fer tot,
de manera transversal, en xarxa, col·laborativament; la ciutadania s’ha
adaptat a conviure amb la incertesa, ha entès que l’estat del benestar és
fràgil i que la garantia dels drets es pot suspendre en qüestió d’hores; les
persones vulnerades ara ho són més.
El pensament i la veu del treball social han de ser presents novament
amb força, com ho han estat al llarg de la nostra història recent, visibilitzant allò que no es vol veure, proposant alternatives, reivindicant drets,
des de tots els àmbits d’acció i amb tot el saber disciplinari.
Compartir pensament i coneixement es fa més important que mai i
la Revista de Treball Social ha de formar part del canvi, ha de ser altaveu
d’un treball social innovador i modern, explicant a la societat tot allò que
s’està fent bé.
L’actual equip de redacció finalitza aquí el seu recorregut, però tenim el convenciment que l’equip que assumeix el relleu es mantindrà al
costat dels treballadors i les treballadores socials i de la ciutadania en
aquesta nova etapa de transformacions.
La nostra disciplina necessita continuar aprofundint en les seves
arrels i en les seves transformacions, per això encoratgem totes i tots els
professionals a sumar-se al repte d’escriure sobre treball social, a compartir
el coneixement generat des de la recerca, la reflexió i l’experiència. Aquest
també és el camí que garanteix el futur de l’RTS.
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