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PRESENTACIÓ
Us presentem la transcripció de les primeres jornades de formació virtuals de la
història del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
Fer les jornades de forma virtual té coses bones i coses dolentes, com tot: no ens
podem trobar, ni compartir temps i espais, com fèiem habitualment. Uns temps i uns
espais que ens serveixen per posar-nos al dia i explicar-nos per on passem cadascuna
de nosaltres als nostres respectius municipis. Però a la vegada, aquest nou format
també ens permet obrir una mica els horitzons, fer que el Fòrum sigui més conegut,
ser a més canals i que la feina que fem arribi a més gent.
Aquestes jornades van constar de quatre sessions i tenien com objectiu abordar
els diferents temes que ens hem trobat com a síndics i sindiques locals durant
la pandèmia. Són temes nous, però també temes de sempre amb matisos diferents. Durant el confinament, per
exemple, aquell veí que mai sentim perquè érem fora treballant, ara fa un soroll que ens molesta; o ens preocupa
disposar d’uns carrers amb voreres prou amples, ja no només per temes d’accessibilitat, com circular amb cadira
de rodes o amb cotxets, sinó per poder mantenir les distàncies de seguretat amb la resta dels vianants; o com
podem ajudar aquells petits comerços de la ciutat que han hagut de tancar la seva activitat però han de continuar
pagant les taxes municipals. O què ha passat amb les dones i els infants víctimes de violència o les persones més
vulnerables durant el temps de confinament? Són temes recurrents, però que han tingut matisos diferents amb les
circumstàncies excepcionals que estem vivint.
Per contra, per buscar coses positives del confinament, la qualitat de l’aire ha millorat sensiblement a tot el territori,
els impactes ambientals de l’activitat productiva també s’han reduït. Ens hem preocupat més per cuidar-nos els uns
als altres, hem posat al centre les coses que són importants per sobreviure, ens hem preocupat més de què passava
a les persones grans a les residències, o hem entès quines són les tasques que realment ens permeten sobreviure
i quines potser no són tan necessàries. Aquest sentiment de cura col.lectiva l’hem de preservar al llarg del temps
perquè això és el que ens fa apropar a la societat que volem ser.
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DRETS HUMANS AFECTATS
DURANT LA PANDÈMIA
David Bondia
President de l’Institut de Drets Humans de Catalunya

És evident que la pandèmia per la covid-19 ens ha posat davant el mirall i ens ha fet veure
coses que no volíem veure. Coses que estaven davant nostre amb unes dinàmiques que
no ens permetien copsar les mancances existents en matèria de drets humans.
Poc abans de l’estat d’alarma hi va haver una visita del relator de les Nacions Unides
a l’Estat espanyol en la qual afirmar que l’extrema pobresa a Espanya havia estat una
opció política i la va considerar com una violació dels drets humans. Per tant, ja hi havia
senyals d’alerta importants respecte la pobresa. La pandèmia doncs, no ha provocat
una vulneració de drets, sinó que ens ha posat davant el mirall.
Arribats a aquest punt, toca preguntar-nos què cal reconstruir a nivell social i en matèria
de drets humans.
No podem fer només una resposta des de l’àmbit internacional, nacional o autonòmic
o local. Els quatre àmbits són necessaris per respondre a la situació que vivim. Cal veure
com connectar aquests quatre àmbits de resposta no només davant la crisi sanitària,
sinó també davant la crisi social.
Tenim els instruments i és necessari fer una mica de bricolatge: amb allò vell que tenim
hem de construir mesures per fer front a la nova situació. Hem de veure las mancances
que teníem en drets i en la seva aplicació i pensar com, des del que teníem, construïm i
podem fer front a la nova situació.
Ara toca parlar de sobirania solidària. Hem de reivindicar la solidaritat col·lectiva.
Cal tenir present que possiblement s’ha produït una mutació en la noció de drets humans.
Amb la pandèmia ens hem adonat que s’estaven enfrontant drets individuals i col·lectius.
La covid ha posat en evidència que els drets individuals són necessaris. En cap cas hem
de menysprear la visió individualista dels drets, però sí que hem d’incorporar la vessant
de solidaritat entre els humans a escala local, autonòmica, estatal i internacional.
Avui en dia, hem de parlar de l’humanisme de la interdependència. És a dir, reafirmar els
drets de caràcter individual, tot i reivindicant els drets de caràcter col·lectiu.
Davant la pandèmia, hi ha tres relats possibles i n’hi ha dos que estan calant molt a nivell
polític:
1.

Catastrofista: Condueix a la desconfiança, a la por, a tenir la sensació que no
podem fer res davant la situació actual i que hem d’anar posant pegats per
veure com ens en sortim.

2.

Hipercontrol: La seguretat s’ha de posar per davant de tot, abans que res.
Hem de renunciar a drets i a garanties democràtiques per un control de la
societat.

3.

Imaginació de l’aventura humana: No podem construir des de la por. Cal
construir des la imaginació de l’aventura humana que ens permetrà sortir i
combatre el discurs de la por i la seguretat.

La por, en cap cas, pot servir de motor.
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En aquest sentit, la capacitat d’imaginació dels humans té uns instruments que són
els drets humans. Hem de posar la força en el tercer relat: en la confiança, la imaginació
i els instruments en matèria de drets humans.
Aquests drets són una eina d’emancipació i transformació social. Cal veure quins
errors s’han produït en matèria de drets humans durant la pandèmia, quin impacte han
tingut i reconstruir a partir d’aquí.
En aquest sentit, val la pena aclarir alguns d’aquests errors:
1.-Diferència entre drets afectats i drets vulnerats.
Cal diferenciar entre vulneració (sense justificació aparent) i afectació (drets que s’han
vist afectats per salvaguardar determinats interessos). Sóc un gran defensor de la
necessitat de proclamar un estat d’alarma. Era necessari. Per tant, pròpiament l’estat
d’alarma no ha vulnerat drets. Ara bé, alguns drets s’han vist afectats quan aquests
drets s’han restringit per salvaguardar un interès superior.
S’estan utilitzant de manera incorrecta diversos conceptes en matèria de drets humans.
Es diu que durant l’estat d’alarma s’han suspès drets. No és així, se suspèn temporalment
l’exercici d’un dret, però no el dret en sí mateix. Durant aquest estat d’alarma, per fer
front a una crisi sanitària, es va suspendre temporalment l’exercici de determinats drets.
Fan falta 3 condicions per suspendre l’exercici d’un dret:

•
•
•

Que hi hagi una previsió legal.

Finalitat legítima: salut pública, ordre públic, etcètera.

Necessitat en una societat democràtica, és a dir, proporcionalitat.

En aquesta pandèmia, cal analitzar si la suspensió de l’exercici dels drets ha estat
proporcional.
2.-Interconnexió entre els drets. Interacció entre diversos drets.
Cal parlar de col·lectius vulnerabilitzats i no col·lectius vulnerables. En aquest sentit, la
pandèmia ha impactat més en col·lectius que ja estaven prèviament vulnerabilitzats.
Durant la pandèmia, sovint ens hem tornat especialistes en drets humans sense ser
generalistes. En canvi, és necessari entendre els drets humans com una teranyina. És
a dir, mous un dret i es mouen tots.
Així, en el moment que l’estat d’alarma limita la llibertat de circulació es toca un dret,
però aquest moviment impacta en d’altres drets: ensenyament, treball, cultura... Hem de
començar a reivindicar la visió d’interacció en matèria de drets humans i veure com
garantint-ne un, en garantirem molts.
Quan parlem de drets afectats per la pandèmia hem de veure que hi ha drets que han
estat directament afectats per la crisi sanitària (dret a la salut); i d’altres drets són afectats
per poder fer front a la crisi sanitària (afectacions al dret del treball, dret de reunió,
manifestació...). Per tant, hi ha drets no afectats directament per la crisi sanitària, sinó que
l’afectació és a causa de les mesures que es prenen per controlar la mesura sanitària.
Tots els drets estan interconnectats.
3.-Mesures de reconstrucció. Competències garantistes de l’administració local.
S’estan fent moltes receptes sobre les mesures contra la pandèmia i l’impacte social.
Diversos relators de les Nacions Unides han fet un document molt valuós sobre els drets
afectats i sobre com s’hauria de revertir la situació. En l’àmbit internacional també hi ha
documentació rellevant per part de l’Organització d’Estats Americans. I també en l’àmbit
europeu, hi ha posicionaments importants de la Unió Europea i del Consell d’Europa.
A Espanya es va crear la comissió de reconstrucció i n’estem esperant les conclusions. En
l’àmbit autonòmic també hi ha mesures i pronunciaments.
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En qualsevol cas, mesures que cal prendre en l‘àmbit social es prendran des de
l’àmbit local. Cal doncs, reivindicar els drets humans de proximitat per fer front a
l’impacte de la covid-19. Reivindico, per tant, el paper dels drets humans de proximitat i
el paper de l’àmbit municipal.
Sempre s’ha dit que les competències en l’àmbit local són limitades i que hi ha una clara
prevalença del principi de subsidiarietat. Això implica una subsidiarietat executiva, en
la qual l‘àmbit local es limita a executar el que es decideix en d’altres àmbits. En canvi,
cal reivindicar que aquesta subsidiarietat no pot ser només executiva, sinó també
garantista: cal cobrir les garanties que no es poden o no es volen fer des d’àmbits superiors.
Si l’administració local no té les competències expresses és necessari que pugui
desenvolupar competències implícites. En allò que no tingui competències, si la
dignitat humana està per sobre de tot, l’administració local ha de fer un pas endavant.
M’agraden els raonaments d’un antic jutge de la cort interamericana de drets humans
—Agusto Cançado Trindade, ara de la Cort Internacional de Justícia— que qüestiona el
que sempre s’havia dit en relació al paper dels estats per exercir competències sobre
les persones. En la seva opinió, el que fonamenta l’existència de l’estat són les persones.
Seguint aquest raonament, es pot dir que el que fonamenta l’existència de l‘aparell de
l’administració local és la gent que hi ha a l’àmbit municipal. En definitiva, l’administració
local existeix perquè hi ha gent que espera que cobreixi les seves necessitats.
Per això, vull reivindicar la subsidiarietat garantista i que les administracions locals facin
un pas endavant per cobrir les necessitats de les persones que habiten el seu territori,
encara que no hi tinguin competències. Hem de reivindicar la subsidiarietat garantista.
L’aprenentatge de ser titular de drets, però també de responsabilitats.

D’altra banda, també cal reivindicar que hem fet coses bé. Per exemple, quan parlem
de drets humans sempre havíem parlat de titulars de drets (tota la ciutadania) i titulars
d’obligacions (les administracions). Ara hem assumit que som titulars de drets, però
també som titulars de responsabilitats.
Sabent els drets que tenim també som conscients de les responsabilitats, com ara
confinar-nos a casa, protegir determinats col·lectius... No és només perquè ens ho digués
l’administració. La responsabilitat ha sortit de la ciutadania, que ha entès que és titular
de responsabilitats.
Sobre aquest tema, m’agradaria fer una última reflexió: sempre ens havien plantejat que
els drets es garantien o es violaven. Ara hem de començar, en la feina de reconstrucció,
a veure que aquesta dicotomia no és tant evident donades les diverses dimensions que
té un dret. Cal analitzar com les costures dels drets ja estaven afectades abans i com la
pandèmia ha acabat de trencar-les.
En la reconstrucció que tenim per davant, i des dels àmbits locals, cal analitzar totes les
dimensions dels drets (disponibilitat, acceptabilitat, accessibilitat, qualitat, participació,
i sostenibilitat) i veure per on començar a reconstruir buscant-ne l’efectivitat.
Col·lectius vulnerabilitzats durant la pandèmia
Hem de posar especial atenció a diferents drets i col·lectius que s’han vist afectats
durant la pandèmia. És a dir, identificar els col·lectius més vulnerabilitzats per la covid-19:
1.-El col·lectiu sanitari:

Les costures del sistema sanitari han patit una sotragada extraordinària. La seva
situació no és nova. Es denunciava des de feia temps, com a conseqüència d’una
manca d’inversió al sistema sanitari, una manca de preocupació pel personal sanitari i la
desatenció al sistema, en general.
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Hem viscut situacions de col·lapse al sistema de cures intensives, hem vist denúncies
per possibles triatges de pacients, proves diagnòstiques escasses, falta de material,
etcètera. També s’ha col·lapsat l’atenció primària i hi ha hagut una manca de connexió
entre aquesta i els centres hospitalaris.
Un dels reptes que tenen els defensors locals és incorporar la perspectiva
interseccional sobre els col·lectius vulnerabilitzats. Estem abordant situacions de
forma especialitzada perdent la panoràmica general. Cal veure com aquests col·lectius
pateixen múltiples discriminacions. Un dels reptes és, doncs, incorporar la perspectiva
interseccional en matèria de garanties de drets humans.
2.-Infància

la burocràcia no ha permès tirar-lo endavant. Per tant, aquest ingrés no és un dret. Ens
ho van vendre com un dret, però no ho és. És un ingrés condicionat, un privilegi al qual
només hi poden accedir els residents nacionals i els residents regularitzats. Les persones
en situació irregular que pateixen els efectes socials i econòmics de la pandèmia no hi
poden optar.
Si s’hagués tirat endavant la campanya de regularització (#RegularizaciónYa), això no
hauria passat.
Drets i llibertats afectats per la pandèmia

•

Ha estat un dels col·lectius més vulnerabilitzats durant la pandèmia. Ha viscut
l’estigmatització inicial com a supercontagiadors de la pandèmia, ha patit efectes
psicosocials arran de confinaments en habitatges inadequats... També cal prestar una
especial atenció als migrants sense referents familiars, a qui s’ha criminalitzat. Hem de
tenir ben present que si són a casa nostra, també són els nostres nens i nenes.

Limitació de la lliure circulació de les persones
Té moltes conseqüències i afecta el dret de reunió i manifestació, per exemple.
Es poden suspendre els drets de reunió i manifestació? Sí, sempre i quan hi hagi
un interès superior. Hi ha una interlocutòria del Tribunal Constitucional que afirma
que no es suspèn el dret de reunió i manifestació, sinó que se suspenen en cas que
puguin posar en perill la salut pública.

I hem viscut la manca de preparació a les escoles per passar a l’ensenyament virtual.
L’escola pública no estava preparada a la primera onada, però a la segona continuava
patint mancances, per exemple, en la distribució de material informàtic per a la realització
de classes a distància.

Quin és el problema de tot plegat? Que tot això s’ha aplicat amb criteri general
mentre que el propi Tribunal Constitucional diu s’ha de ponderar. En cap cas es
pot aplicar un criteri general. Hauria estat necessari pronunciar-se sobre aquests
drets de manera individual, per a cadascuna de les manifestacions i reunions i no
aplicar criteris genèrics sense una bona argumentació dels motius per prohibir
determinades manifestacions.

I es pot parlar, també, de l’impacte en l’àmbit de les les beques menjador. Cal tenir present
que l’escola no només és un centre educatiu, sinó que garanteix necessitats bàsiques a
nens i nenes que no les tenen satisfetes. O per exemple, l’impacte de la pandèmia als
alumnes amb necessitats especials o amb nens i nenes amb diversitat funcional.

A llarg d’aquesta pandèmia ens hem anat trobant amb un degoteig de mesures
vagues i indeterminades. Hem de reivindicar la justificació de la limitació d’un
determinat dret.

3.-Persones amb discapacitat funcional

Respecte les sancions que s’han aplicat, cal destacar que per sancionar has de
tenir una llei que permeti fer-ho. Així doncs, moltes de les sancions aplicades
quedaran anul·lades, perquè no hi ha la llei en qüestió. El mecanisme sancionador
que s’aplicava era la llei mordassa, la llei de seguretat ciutadana. S’aplicava una
sanció per resistència o desobediència a l’autoritat. Però no es pot aplicar aquest
procediment perquè en molts casos no hi havia aquesta resistència.

Moltes mesures que s’han pres no han tingut present de com fer accessible tota la
informació rellevant.
4.-Centres penitenciaris
Els funcionaris de presons no estaven preparats i no tenien eines per fer front a la situació.

Altres drets afectats, a títol d’exemple, poden ser:

5.-Persones sense llar
Els centres per a les persones sense llar es van tancar a la primera onada. En succesives
onades de la pandèmia caldrà treballar per dignificar i protegir els drets d’aquest col·lectiu.

•
•
•

6.-Dones
Cal analitzar quines mesures cal prendre a nivell preventiu per evitar la lacra social de la
violència de gènere.
7.-LGTBI
Durant la pandèmia, s’han incrementat els casos de LGTBI fòbia.
8.-Població migrant
S’ha vist exclosa de determinades prestacions socials i ha patit atacs físics i verbals per
part de moviments feixistes amb la voluntat de criminalitzar-los.
Diferenciació entre dret i privilegi
Un dret és vàlid per a tothom que està sota la jurisdicció del nostre territori. Analitzem,per
exemple, el cas de l’Ingrés Mínim Vital (IMV). En el seu moment, des del govern es va
adoptar l’IMV com a una mesura per cobrir les necessitats bàsiques de les persones, però
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•
•
•

Dret a viure i dret a la dignitat durant el procés de la mort

Dret a la seguretat i protecció de dades: rastreig dels contactes.
Desnonaments durant la pandèmia.
Talls de subministraments bàsics.
Accés a internet

Empadronaments: un requisit administratiu no pot ser una trava per la garantia
dels drets humans. Negar l’empadronament no justifica negar el dret a l’educació, la
vivenda, etcètera. Els drets humans estan per sobre l’empadronament.

Reflexions finals

Dret a la participació
Cal insistir molt en dret a la participació. On ha quedat aquesta participació? En totes les
mesures que s’han adoptat, quina participació ha tingut la ciutadania?
No pot ser que en èpoques bones es reivindiqui un dret i quan es complica la situació no
el treballem. No podem deixar-ho tot en mans de la classe política.
Des de l’àmbit municipal cal fomentar la participació.
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SERVEIS BÀSICS EN SITUACIÓ
DE PANDÈMIA
Teresa Crespo
Exdirectora d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

1.-Què són els Serveis Socials i com actuen
1.1.- Característiques dels SS
Els Serveis Socials atenen les necessitats de les persones, tenen un caràcter transversal
i busquen ajudar-les. La seva finalitat és prevenir, corregir o pal·liar desajustos en la
interacció de les persones.
Les diferents Comunitats Autònomes han legislat sobre la llei específica de Serveis
Socials i de protecció social, que es preocupen de diferents grups de població. En molts
casos, tenen poca especificitat i una certa indefinició. Són com un híbrid que va des de
l’antiga beneficència o assistència social a un nou pilar de l’Estat del Benestar, no
del tot consolidat.
Els Serveis Socials s’ocupen d’atendre problemes vinculats als contextos laboral,
residencial, i relacional o comunitari, que s‘interrelacionen per aconseguir l’autonomia de
la persona i l’exercici dels drets i deures. També donen suport per compensar els dèficits
del desenvolupament personal i familiar en relació a la integració social i comunitària
per manca d’oportunitats o competències.
Els principis rectors dels Serveis Socials són:

Humanisme de la interdependència
Hem de reconstruir, però no des de la catàstrofe, des de la por, ni des l’obsessió per la
seguretat i les mesures d’hipercontrol. Podem reconstruir des de la imaginació de
l’aventura humana. Des d’un humanisme de la interdependència, que comença des de
l’àmbit local. Tenim uns instruments que són els drets humans de proximitat, que les
sindicatures de proximitat han d’utilitzar per reconstruir i comunicar amb la ciutadania.

•

La solidaritat i la justícia, inspiradores de les relacions humanes per cooperar per
al benestar general. Es una responsabilitat comuna de tota la societat en tots els
aspectes que afecten la societat..

•

La participació cívica en la programació, seguiment i avaluació i control dels Serveis
Socials.

•

El foment de la cohesió per aconseguir la inclusió.

•
•
•
•
•

La cobertura universal, que en realitat no es dóna per manca de disponibilitat
pressupostària. L’esmentada cobertura no significa gratuïtat.
La igualtat, sobretot en l’accés.
La globalitat per donar una resposta personalitzada i integral.
El respecte pels drets de la persona, obvi i necessari.
El foment de l’autonomia personal.

Els principis de les administracions són:

•
•
•
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La responsabilitat publica en garantir la disponibilitat dels Serveis Socials.
La subsidiarietat, que implica que l’administració més propera ha de prestar el
servei.
La coordinació o acció coordinada entre els diversos sistemes de Benestar social i
la societat civil.
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•

L’economia, basada en l’eficàcia i l’eficiència.

•

La qualitat dels Serveis Socials i per tant, la seva avaluació continuada.

1.2.-La relació entre els drets als Serveis Socials i les garanties
Els Serveis Socials formen part del conjunt de drets socials com l’educació, la salut,
l’habitatge. Són drets humans que no obliguen. És a dir, tenen una garantia feble i
busquen establir uns estàndards mínims de vida. Es fonamenten en la igualtat i depenen
dels recursos de l’estat per ser satisfets.
Aquesta característica els diferencia dels drets polítics i civils, que sí que obliguen. Aquest
fet implica que els drets socials no sempre proporcionen unes garanties fortes, sinó que
es van afeblint i moltes vegades queden en pures manifestacions programàtiques,
que després s’obliden, com ha passat en les darreres crisis.
Els drets comporten uns drets prestacionals amb un cost que cal sufragar. Per tant, cal
assegurar el seu finançament.

Si a l’època franquista teníem unes prestacions paternalistes i caritatives i un sistema
desordenat i desarticulat, amb la democràcia, les comunitats autònomes van promulgar
les primeres lleis de Serveis Socials que contemplaven l’assistència social i els Serveis
Socials en sí mateixos.
Als anys 80 ja s’ha anunciava el dret als Serveis Socials, però no s’assolia el dret subjectiu
a aquests Serveis, atès que quedaven supeditats a la disponibilitat pressupostària,
la qual cosa, malgrat que lleis com la LAPAD, RMI, en el seu inici, declaraven el seu
compromís a respondre.
Avui hi ha veus que defensen el blindatge dels drets socials amb la seva equiparació
als drets civils i polítics. Es demana un enfocament fonamentat en els drets humans
en què la persona deixa de ser beneficiària de prestacions per esdevenir titular de drets
i deures. Així la ciutadania s’apropia dels seus drets i deures i exigeix el seu respecte.
L’estat és el es el garant i responsable de la seva efectivitat, centrant la seva acció en la
persona i la seva dignitat.
2.-La gestió dels Serveis
2.1.-El sistema dels Serveis Socials bàsics i serveis especialitzats
La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en aquesta matèria i fixa el nivell
de l’estructuració els serveis. Els Serveis Socials bàsics o atenció primària són aquells que
constitueixen el punt d’accés immediat. Són els més propers a la ciutadania, tenen un
caràcter polivalent, atenen les urgències socials, i fan un treball comunitari, preventiu,
territorial, descentralitzat i generalista. Realitzen tasques d’informació, orientació,
desenvolupament comunitari, atenció domiciliària i adrecen o deriven a les persones als
Serveis Socials especialitzats o als serveis de benestar.
Els serveis especialitzats i els equipaments corresponents (centres de dia, residències...)
són el nivell d’atenció específica. Realitzen la diagnosi, el tractament, el suport
i la rehabilitació de les persones que per la seva singularitat tenen unes necessitats
especifiques.
La cartera de serveis és la traducció pràctica dels objectius de les polítiques socials.
Són la concreció i les prioritats dels governs. La cartera determina el conjunt de prestacions
de la xarxa de Serveis Socials pública i té la missió de concretar quines són les actuacions
mitjançant les quals actuen els Serveis Socials, així com les característiques i condicions
d’accés a les prestacions econòmiques i tècniques. També fixen les competències dels
diferents nivells de l’administració (municipal, Diputació, comunitats cutònomes i estat).
La Generalitat té les competències exclusives en matèria de Serveis Socials, mentre que
14

els governs locals tenen competències pròpies en la regulació i la prestació dels serveis
d’atenció a les persones dels Serveis Socials d’atenció primària.
2.2.-Nous enfocs de les estratègies socials a les ciutats
Durant molt temps s’ha fet una anàlisi estàtica de la realitat en la qual no s’han tingut en
compte els grans canvis que s’han produït a la societat. Només s’ha considerat la decisió
de l’administració pública i no s’ha tingut en compte la participació de la ciutadania,
una praxis que difícilment pot ser correcta per fixar l’estratègia adequada.
Avui, les ciutats tenen una gran diversitat i fluxos entre les persones que ha generat una
reorganització de les relacions socials i del nostre entorn, la qual cosa obliga a modificar
l’Estat del Benestar i a lluitar contra les desigualtats cada vegada més grans.
La ciutat és una construcció col·lectiva fruit de les interrelacions existents on es
contempla la categoria de ciutadà subjecte de dret i deures. La ciutat avui té un context
on els migrants, les persones grans, els aturats, els sense llar, la gentrificació, les dones
soles, la pobresa i la desigualtat hi són presents . Cal canviar i millorar la capacitat d’acció.
Per això, és necessari que els diferents actors puguin participar en l’anàlisi i decisió
de les estratègies. És a dir, cal aconseguir l’articulació entre els processos tècnic i social.
Es tracta de trobar una nova governança amb la ciutadania i també d’aconseguir una
bona col·laboració intergovernamental que respecti l’autonomia municipal.
No es pot oblidar que la comunitat s’ha convertit en un subjecte polític i que té
un potencial importantíssim a les ciutats. La seva acció desenvolupada des de la base
permet transformar moltes coses que l’administració no és capaç de fer. Avui, sense
renunciar a l’Estat que és el darrer responsable d’assegurar els drets de la ciutadania,
la iniciativa col·lectiva està plantejant noves alternatives per la resolució d’algunes
problemàtiques. Això genera una nova dinàmica comunicativa a les xarxes socials,
l’emergència de noves maneres d’autoorganitzar-se, de produir, de viure. Aquests nous
elements han entrat en la gestió dels municipis i difícilment deixaran de ser-hi.
El treball comunitari es converteix en una oportunitat, en un procés de canvi per
repensar el models de Serveis Socials i la seva actuació per tal de tractar els problemes
de manera més global, més estratègica i preventiva, de promoció d’actituds i capacitats
de les persones com a protagonistes de la seva pròpia vida. Aquests aspectes obliguen
a l’administració a apropar-se a aquesta nova realitat i a incorporar una relació més
cooperativa en la qual la ciutadania se senti escoltada en el procés de transformació i
d’autonomia personal.
Aquesta opció comporta modificar les tasques dels professionals, ser més flexibles
segons les característiques de la comunitat. Alhora, suposa per al professional un canvi
en la manera de treballar, atès que la persona implicada pot definir els seus propòsits i
interessos i sentir-se actora de la seva vida, alhora que és subjecte col·lectiu del procés
de canvi en un determinat entorn territorial.
En aquest nou escenari, tampoc podem oblidar el Tercer Sector, que actua moltes
vegades com intermediari entre l’administració i la ciutadania. I en moments de crisi
com l’actual ha estat un recurs importantíssim per a la resolució de molts dels problemes
emergents, gràcies a la seva flexibilitat, rapidesa en la resposta, capacitat d’adaptació al
canvi, i proximitat amb la població.
Així doncs, està sorgint un model col·laboratiu públicoprivat.
3.-L’impacte de la pandèmia als Serveis Socials
Si bé identifiquem diversos factors que emanen de la pandèmia i que han modificat
la nostra realitat, no podem obviar un factor que patíem abans i que la pandèmia
ha accentuat, i que evidentment sobrepassa als ajuntaments. Es tracta del model
socioeconòmic que tenim, el qual és generador de desigualtats i de major pobresa.
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Aquest fet ha provocat que la pandèmia no hagi impactat d’igual manera a tota la
població, sinó que aquells que patien major dèficit i dificultats han tingut menys
capacitat per lluitar i, per tant, han patit molt més el seu impacte.
L’actual crisi ha posat de manifest la necessitat de repensar el nostre model social,
amb uns serveis públics forts. Avui es planteja el repte difícil de respondre a les seves
dimensions inèdites, però també pot ser una oportunitat per reorientar les prioritats
polítiques i avançar en justícia social.
3.1.-Necessitats emergents davant la pandèmia. Impacte de la Covid19 especialment
en les persones vulnerables
La crisi sanitària de la covid-19 està tenint un greu impacte en forma de crisi social, sanitària
i econòmica. La crisi afecta tothom, però està colpejant amb una duresa especial les
persones més vulnerables que ja tenien una vida precaritzada. Malauradament, venim
de la crisi de 2008 i encara no havíem recuperat els nivells d’inversió ni els indicadors
socials es trobaven com abans d’aquella crisi que ens ha arribat aquesta pandèmia.
Per tant, l’actual crisi sanitària i social impacta en una societat feble i fràgil, amb uns
problemes estructurals no superats als quals s’ha afegit l’extraordinària conjuntura
d’aquesta pandèmia que un cop més, ha provocat mesures d’urgència, assistencials i
reactives que no ataquen les causes que es necessiten modificar.
Les desigualtats segueixen persistint i amb la vinguda de cada nova crisi van afeblint i
generant més vulnerabilitat i risc de pobresa a la societat. Els ajuntaments copsen de
primera mà la realitat, cada vegada amb majors dificultats a les quals han de respondre
a través del Serveis Socials bàsics i serveis especialitzats.
Som conscients que la situació de les dones, de la població migrant i de les famílies
amb infants i monoparentals han empitjorat amb la pandèmia, posant en evidencia la
situació d’exclusió que aquests grups de població han patit al llarg dels darrers anys.
Però també és veritat que a la població vulnerable, hi hem de sumar les persones que
el mercat laboral ha expulsat a causa de la davallada de l’activitat econòmica, que ha
deixat moltes persones sense ocupació.
Si repassem col·lectius vulnerabilitats:
Les dones
Representen un percentatge majoritari en les professions de la cura, que durant la
pandèmia han estat molt necessàries (infermeria, neteja, treballadores de la llar,
hosteleria...). Moltes d’elles han continuat treballant amb risc de contagi, dedicant
llargues jornades laborals, i amb un salari de misèria.
En moltes ocasions, a causa de la no regularització de la seva situació administrativa,
en especial entre les treballadores de la llar, se’ls ha rescindit l’encàrrec de feina i s’han
quedat sense cap tipus d’ingrés, atès que no tenen dret al subsidi d’atur.
Amb el tancament dels centres escolars, elles han hagut d’assumir molta més càrrega
de feina amb la cura dels fills a la llar, sense un veritable plantejament de conciliació
d’horaris, d’espais i de tasques compartides. En alguns casos, han patit violència per part
de la parella amb una continuada presència a la llar.

del país. La segregació a les escoles dificulta la igualtat d’oportunitats per a tots
els infants que viuen a Catalunya. Una mostra d’aquesta realitat ha estat la manca de
disponibilitat d’un ordinador o de la connectivitat necessària que ha posat de nou en
evidència la forta marginació existent.
Cal saber, que la població en situació irregular tampoc té dret a ser beneficiària del
sistema de protecció. Malgrat que es trobi sense cap ingrés, si no està empadronada o
no té la documentació en regla, no pot rebre, per exemple, l’Ingrés Mínim Vital. I en cas
de quedar-se sense ocupació, si es troba en una situació irregular, cosa que durant la
pandèmia han estat molt habitual, no té cap tipus d’ajut ni pot beneficiar-se d’un ERTO.
Aquestes condicions injustes que pateixen acaben repercutint als Serveis Socials
municipals, que atenen totes les persones en situació de precarietat, la qual cosa en
ocasions ha significat crítiques de la població autòctona perquè els recursos municipals
van a parar a mans de migrants.
Voldria assenyalar que no tots els ajuntaments els faciliten la seva atenció. Ens consta
que alguns d’ells posen dificultats per empadronar aquelles persones estrangeres
que viuen al municipi per tal que es puguin beneficiar del sistema de protecció social
existent.
Les famílies
En especial, les monoparentals i els infants que viuen amb famílies sense recursos, o
en aquelles en què tots els seus membres es troben a l’atur. A banda de les famílies ja
identificades abans de la covid, han aflorat moltes famílies que vivien al dia, sense
ingressos regulars i en condicions precàries, i que de sobte s’han trobat que no podien
cobrir ni tan sols les necessitats més bàsiques, com ara l’accés a aliments o el pagament
del lloguer. Les demandes en aquest sentit s’han incrementat (entre un 30 i un 40% per
a organitzacions com el Banc d’Aliments, la Creu Roja i Càritas) i les perspectives per als
propers mesos no són bones perquè l’alerta sanitària continua i el desgast s’acumula.
Aquestes situacions amb problemes d’alimentació i d’habitatge adequat primordialment,
van provocar una acció immediata dels Serveis Socials dels ajuntaments per respondre
urgentment a aquesta necessitat bàsica. Bancs d’aliments, menjadors socials, targetes
solidàries, pagament de despeses de lloguers, o dels subministraments han estat algunes
de les accions dutes a terme.
En relació a la problemàtica de la infància, cal recordar que el confinament ha provocat
problemes de salut mental als infants i adolescents. S’ha evidenciat un baix rendiment
escolar, i quan parlem d’educació, cal assenyalar la bretxa digital que s’ha donat pel fet
d’impartir les classes on line. Sense parlar d’un greu problema que tenim a casa nostra
com són els menors no acompanyats que pateixen les incongruències d’una llei
d’estrangeria i d’una praxis del tot incoherent.
Només cal fer una mirada a algunes dades socioeconòmiques de l’Enquesta de Condicions
de Vida dels darrers anys a Catalunya per copsar que ens trobem en una societat que és
incapaç de superar una situació en la que fa anys ens trobem. Si comparem les dades
del 2015 i 2019 veiem que les diferències son mínimes i no hem millorat gaire.
Per que fa a les problemàtiques:

Els migrants

Pobresa i desigualtats

La nostra societat mostra cada vegada més signes xenòfobs. Rebutja els migrants
i els considera ciutadans de segona. Totes i tots sabem que hi ha moltes persones
estrangeres que viuen al nostre país sense contracte laboral. Per tant, no han pogut
regularitzar la seva situació. Si mirem dades estadístiques sempre destaquen uns
indicadors socioeconòmics que posen en evidencia les diferències existents entre una
persona autòctona i una persona migrant. Els seus salaris són inferiors. La dificultat de
llogar un pis és infinitament molt més alta per a un migrant que no pas per a una persona

Ens preocupa que aquesta praxis que han imposat els fets hagi vingut per quedar-se. Els

16

La taxa de risc de pobresa ha empitjorat en poques dècimes. Ha passat del 18,95% a
19,15%, i si contemplem aquesta taxa entre la població espanyola o estrangera ens
trobem que aquesta taxa en la població autòctona ha passat del 14% al 13%, mentre que
en la població estrangera ha passat del 46,9% al 50,1%. Cal tenir present que les dades
encara no recullen l’impacte de la pandèmia que ben segur les agreujarà, i per tant, és
evident que calia impulsar mesures d’urgència.
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ajuntaments van decidir tornar a l’assistencialisme, a l’ajuda del pobre i, per tant, a un
cert paternalisme dels anys 70, que es contradiu amb el model de Serveis Socials que
els darrers anys s’ha defensat i que s’estava implementant, fonamentat en els drets de les
persones, en la seva participació i sobre tot en crear serveis i planificar programes amb
l’objectiu d’apoderar-les, la capacitat transformadora del context i l’acció preventiva
amb un caràcter proactiu.

tots els recursos necessaris per a què cap infant sigui exclòs del seu accés a les xarxes.

Avui, els poders públics tenen dos reptes: respondre a les necessitats emergents i no
tornar als Serveis Socials de fa 40 anys que, sota el principi de la beneficència, creaven
dependència entre la població.

El nombre de desnonaments és un clar indicador de la problemàtica de l’habitatge.
Constatem que durant aquests darrers anys aquests s’han reduït, però no d’una forma
significativa. Així a 2015 a Catalunya se’n realitzaven 15.556. El 2019 es van fer 12.446
desnonaments, i durant l’estat d’alarma es va dictar una moratòria, que no ha
aconseguit aturar la sagnia un cop reactivada l’activitat als jutjats, ja que “únicament
protegeixen les situacions de vulnerabilitat derivades de la pandèmia i deixen a la
intempèrie les anteriors situacions, en clara discriminació”, segons assenyala la PAH.
D’altra banda, el Sindicat de Llogateres ha denunciat també la ineficàcia de la mesura
assenyalant que la gran majoria de casos “són situacions de vulnerabilitat prèvies a la
covid”.

Atur
El mercat laboral és cada vegada més precari i més insegur, i malgrat que hi ha hagut
una certa recuperació en l’ocupació en els darrers anys, aquesta no ha significat majors
ingressos, ni més estabilitat laboral, sinó tot el contrari, en especial per a les dones.
Les dades d’avui, en plena pandèmia, ens mostren un increment considerable d’aquest
indicador (2013: 23%, 2015: 18,6%, 2019: 11%, amb una previsió post pandèmia de més de
20% ). Un altra dada que ens explica la situació actual és la taxa de risc de pobresa en
el treball, que si a 2015 era del 11,2%, a 2019 es situava en 12,1% i es preveu que en l’etapa
post pandèmia arribarà al 16%, la qual cosa ens porta a afirmar que les condicions de
treball actuals no permeten sortir de la pobresa.

Un exemple que il·lustra aquesta realitat és el Programa Labora, que treballa per a
la inserció laboral de les persones. En aquests moments està col·lapsat perquè les
derivacions des dels Serveis Socials bàsics s’han multiplicat. No tenen temps per atendre
les demandes que arriben i que augmenten cada dia. Aquesta dinàmica ha generat que
2.500 persones estiguin en llista d’espera en un servei que atén unes 6.000 persones
l’any, la qual cosa significa que el temps per poder-les atendre pot representar mesos,
quan és urgent que trobin feina.
Els serveis municipals d’inserció laboral han de trobar noves sortides: increment de
personal que mai serà suficient. Els objectius fixats ja no son viables, perquè el mercat
laboral no ofereix l’ocupació suficient, i per tant, s’hauran de reinventar. Els ajuntaments
hauríen d’impulsar iniciatives innovadores en el marc d’una economia social i solidària
que potencïi l’intercanvi de proximitat, la producció comunitària i cooperativa que
permeti iniciar noves alternatives a l’economia de mercat que no és capaç de donar
sortides a les persones que estan buscant una ocupació.
Educació
L’abandonament escolar i la pobresa estan interrelacionats de forma clara i es manifesta
com una problemàtica estructural no resolta durant anys que ens permet afirmar que
el nostre sistema educatiu encara no és equiparable a les dades europees. Creiem
que no es poden practicar polítiques d’estalvi en l’educació, perquè existeix clarament
un efecte directe entre el nivell de formació i el risc de pobresa. És a dir, a menys nivell
d’estudis, més risc de pobresa. Veiem que aquesta taxa supera el 7,8% entre les persones
amb educació superior, mentre que és d’un 27,2% entre aquelles persones que només
han cursat l’educació primària.
Patim una clara segregació a les escoles, i per tant, la igualtat d’oportunitats per a
tots els infants no es produeix. Si bé és veritat que s’ha reduït l’abandonament escolar
en els darrers 10 anys, veiem que des de 2015 aquesta dada s’ha estabilitzat. Si a 2015
representava un 18,9%, a 2019 era d’un 19%, la qual cosa ens fa témer que amb les
dificultats que s’han produït amb el confinament per a seguir la formació online, ben
segur que el fracàs escolar tornarà a remuntar el seu percentatge.
De nou, els poders públics i evidentment la Generalitat i els ajuntamenta, en especial pel
que fa a les escoles de bàsica, han de canviar les seves estratègies a fi d’articular un pla
de formació per l’adequat ús de la tecnologia, facilitar els equips informàtics i posar
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La bretxa digital se suma clarament al llast que pateixen uns determinats grups de
població, els infants, però també els adults que tenen greus dificultats per relacionar-se
amb l’administració per vies telemàtiques.
Habitatge

El diari Ara publicava recentment que es preveu que en els propers 15 anys 350.000
famílies no podran pagar el lloguer.
L’àmplia problemàtica al voltant de l’habitatge ens mostra situacions d’infrahabitatge,
relloguer i amuntegament residencial que comporten greus conseqüències per a les
famílies, i en especial pels infants i adolescents sense espai per jugar o estudiar.
Un altre indicador explicatiu de la situació de la població és la pobresa energètica.
L’administració hauria de garantir el subministrament a la població que no pot pagar
aquesta despesa. Veiem no ha millorat de forma clara en els darrers anys: el 2015 un 6,8%
de la població no podia mantenir la temperatura adequada a la seva llar. El 2019 aquest
percentatge baixava al 5,2%, el qual no representa una gran diferència. I si contemplen
la situació en què es troba la població migrant es percep un increment considerable
de persones que tenen dificultats per disposar dels subministraments bàsics (llum i
aigua: 25,2% a 2015 i 26,4% a 2019).
De nou, els ajuntaments han de fer una política per defensar el dret de la ciutadania
a un habitatge digne. Cal incrementar l’habitatge social de lloguer accessible a la
població més vulnerable. A les grans ciutats s’ha d’evitar la gentrificació i els grups
voltors que expulsen la població del seus barris. Les polítiques d’habitatge han d’aturar
l’especulació i la cerca d’un benefici ràpid amb un bé social com és l’habitatge.
En aquest sentit, els ajuntaments haurien de perseguir els pisos buits, els lloguers
excessius, la manca de manteniment i conservació dels habitatges per a generar
l’expulsió dels seus habitants, i establir polítiques per garantir els subministraments
bàsics.
Com a dada de referència, el parc de lloguer a Espanya representa l’1,6% dels habitatges,
mentre que a Europa la mitjana es del 16%, amb una inversió ínfima que representa el
0,1% del PIB.
La salut
La raó principal d’aquesta crisi ha estat un problema de salut. Pel seu volum,
desconeixement del seu tractament i la seva força letal ha condicionat tots els elements
de la societat, canviant la manera de viure i relacionar-nos, essent no únicament una crisi
sanitària sinó també social i econòmica. Si bé el nostre sistema de salut està considerat
potent i bo, s’ha vist descontrolat i incapaç d’atendre el nombre de malats afectats
per la covid-19.
Un exemple que il·lustra aquest fet són les residències de persones grans que s’han
vist abandonades pel sistema de salut. En una primera etapa, no disposaven ni del
material de protecció ni de l’atenció mèdica necessària.
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El model sociosanitari que fa anys que es parla i s’intenta aplicar, en un dels moments
que més es necessitava, ha estat absent. La coordinació social i sanitària no s’ha donat i
els residents han patit un tracte inhumà, amb el qual els seus drets han estat del tot
obviats, patint situacions que es podien haver treballat molt millor. Ni els ajuntaments,
ni l’empresa privada ni la Generalitat van respondre adequadament a aquesta
problemàtica. Avui ja es parla que cal canviar de model. Tant de bo que d’aquesta mala
experiència en pugui sorgir un model més adequat a les persones grans, més defensor
dels drets de les persones, respectant la seva voluntat i procurant el seu benestar.
Aquesta pandèmia ha generat un increment de malalties mentals entre la població
a causa de les situacions extremes que s’han viscut, com l’aïllament social, l’augment
de les tensions intrafamiliars, la preocupació pel futur i les dificultats econòmiques
sobrevingudes que han provocat i agreujat trastorns com l’angoixa, la depressió, i
l’estrès. La por i la incertesa s’han traduït en malestar físic i emocional. Aquest fet ha
provocat una major demanda de l’atenció social, una necessitat a ser escoltat, a sentirse acompanyat, i a rebre l’atenció mèdica adequada en cada moment.
Aquests processos són llargs i precisen una atenció prolongada dels professionals.
En conseqüència, es preveu que aquesta atenció serà necessària durant un temps.
Els ajuntaments han de dotar del personal necessari per atendre les persones que es
troben en aquestes situacions (persones grans, aturats, dones maltractades, infants que
sobtadament s’han trobat tancats a casa...).
De nou, és important no oblidar que el cost de decisions massa dràstiques i rígides en
relació al confinament està sent molt alt per a moltes persones.
3.2. Respostes a la covid-19 als municipis. Problemàtiques i noves formes d’actuació
dels Serveis Socials
Els canvis produïts en el context post-pandèmic ens obliguen a revisar a fons les polítiques
socials municipals (estructura, organització, transversalitat, pressupostos, rendiment
de comptes, cartera de serveis, models de cura, conciliació familiar, model de ciutat... ),
aprofundint les que apuntaven en una bona direcció, i reorientant les altres, amb urgència
i des de la innovació social, ja que la situació es preveu llarga i molt difícil. És veritat que
en la nova realitat amb una clara tendència a una major precarietat entre la població, els
ajuntaments i en especial el Serveis Socials s’han vist obligats a desplegar noves estratègies
per tal de revisar i reprioritzar programes i serveis i, sobretot, aportar creativitat amb
accions que permetin protegir els drets socials de totes les veïnes i veïns de la ciutat.
Aquesta situació extrema només era possible superar-la si es tenia en compte l’esforç
col·lectiu, amb la construcció d’acords polítics i socials amplis, que reforcessin les
aliances amb tots els sectors, comptant amb l’aportació del teixit social, les entitats
socials i les respostes de suport mutu que han nascut als barris durant els darrers mesos.
Els municipis avui ja no poden actuar sense comptar amb aquests altres recursos, i
aquesta sinergia entre la societat civil i l’administració municipal és un nou model
de coproducció que fa temps es venia parlant, però que la covid-19 n’ha fet evident la
seva necessitat i reconeixement.
La resposta solidària i comunitària a la crisi ha estat vital. Ha posat de manifest que les
polítiques socials han de complementar-se amb la tasca que fan els veïns i veïnes
de cada barri, de les plataformes socials, i de les entitats socials que formen part de la
societat civil, juntament amb totes les formes de solidaritat més o menys informals que
apareixen i es consoliden.
Un dels aspectes que preocupen és que malgrat que es potencia la participació de
la comunitat, els fets arrosseguen als ajuntaments a actuar davant l’emergència
amb polítiques reactives i caritatives que no haurien de tornar. Caldria evitar que la
situació d’emergència restauri polítiques del passat. La praxis conjuntural haurà de
desaparèixer amb una nova perspectiva de reformes estructurals de fons que permetin
20

una major redistribució econòmica, cohesió social i sostenibilitat ambiental.
Per garantir els drets de les persones cal impulsar mesures transformadores que
permetin modificar el context que avui viu la ciutadania i enfortir les vies per una
autonomia personal a través d’un sistema de protecció potent, estructurat, proactiu i
cohesionat i transformador.
S’han d’extreure lliçons pel futur dels aprenentatges assolits; identificar els errors
i quines coses han funcionat bé, detectant les experiències solidàries i comunitàries
positives, incloses algunes solucions tècniques, per tal de sistematitzar-les i estendreles. I evidentment és obligat disposar de majors recursos.
Partint del principi que les polítiques públiques son de responsabilitat pública, és
convenient determinar clarament les funcions que s’assignen als diferents ens, als
col·lectius i agents socials implicats. És a dir, quines facultats i serveis es deixen en mans
directes de les institucions públiques, quin és el rol de les entitats del Tercer Sector i de
la comunitat, quin paper s’assigna als serveis socials i a la iniciativa mercantil, que caldrà
controlar per tal d’evitar iniciatives contràries als objectius, condicions, i models fixats
per l’administració que és la darrera responsable de tota intervenció.
D’igual manera, aquesta situació d’emergència ha evidenciat la necessitat d’articular
i reforçar el treball de l’ajuntament amb la resta d’administracions públiques. En
aquest context, les administracions han de proporcionar les eines i l’acompanyament
adequat a la nova situació socioeconòmica que es caracteritza per un augment de les
demandes socials i una multiplicitat de factors als quals cal donar resposta. Cal però,
ser molt conscients que no sempre és fàcil la coordinació entre els diferents nivells de
competències, davant una realitat tant complexa com l’actual. Moltes vegades el fet
que l’ajuntament sigui l’administració més propera al ciutat la ciutadania li ha comportat
veure’s obligat a respondre quan la població no troba cap altra resposta, i malgrat no ser
una responsabilitat seva.
I per últim, voldria que mai s’oblidés que la política d’austeritat i manca d’inversió
pública al nostre sistema de protecció només ens pot portar a una feblesa del
sistema i una incapacitat de resposta a les demandes històriques i les emergents.
3.3.-Problemes que la pandèmia ha evidenciat als Serveis Socials
Malgrat el que acabem de comentar, voldria destacar que no sempre s’han aconseguit
els objectius desitjats, i si bé algunes praxis ja havien estat motiu de crítica anteriorment,
amb la pandèmia s’ha posat més clarament de manifest.
Es valora que els Serveis Socials bàsics:

•

S’han centrat en la tramitació d’ajuts relacionats amb l’alimentació, habitatge,
subministraments bàsics, escolaritat, etc. perpetuant el vell model assistencial i
fomentant una ciutadania depenent dels ajuts econòmics.

•

No han treballat l’acompanyament, i l’apoderament de les persones per la seva
autonomia.

•

Han oblidat el caràcter preventiu.

•
•

•

S’han centrat en l’atenció individual i han abandonat la comunitària.

Han assumit les deficiències dels altres sistemes del benestar i dels serveis
especialitzats que no podien donar a l’abast de les demandes i retornaven els
casos als Serveis Socials bàsics com a darrera alternativa (calaix de sastre o sistema
subsidiari de la resta de sistemes.
Les derivacions i coordinació entre el Serveis Socials bàsics i els Serveis Especialitzats
no està prou definida. L’abordatge global de les situacions requereix una intervenció
global i coordinada entre tots els agents que intervenen, la qual cosa no sempre es
dóna.
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•

Els professionals es troben en situació d’estrès davant l’escassetat dels recursos
humans i econòmics i la gravetat i complexitat de les situacions que han de gestionar
a les que no tenen resposta.

llar en equipaments diversos i especialitzats que se sumen a les 2.200 que ja
funcionaven cada dia a la ciutat abans de la irrupció de la covid-19.

•

S’han reforçat les mesures d’acompanyament i suport psicològic, en el camp de
la salut mental com ara l’activació del telèfon de prevenció del suïcidi o el reforç
dels serveis d’escolta emocional adreçats a l’adolescència i la joventut. Igualment,
s’ha incrementat un 139% l’activitat del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida
(SARA) per fer front la violència masclista.

•

S’ha impulsat un programa per afavorir l’ocupació de persones amb discapacitat.

4.- Actuació, reflexió i participació a l’Ajuntament de Barcelona.
Després d’haver desenvolupat l’acció pública municipal urgent en Serveis Socials i de
benestar, els ajuntaments es plantegen recuperar les ciutats. Les grans línies que aquests
es plantegen giren entorn dels següents grans eixos:

•
•
•
•
•
•
•

Apoderament (guies, manuals, simuladors, formació, assessorament).
Compactació i repriorització dels ajuts i beneficiaris davant el nou context.
Coordinació amb entitats (interoperabilitat de les necessitats bàsiques).
Reforçar programes ocupacionals.
Repensar model atenció gent gran i de les cures.
Buscar nous finançaments.
Reclamar la implicació de la resta d’administracions per poder consolidar els
increments pressupostaris.

•
•

S’han potenciat plans d’ocupació per a col·lectius vulnerables.

S’han atorgat subvencions extraordinàries a entitats socials que treballen per
garantir el dret a l’alimentació.

4.2.-Pacte per Barcelona per recuperar la ciutat
Al pacte hi van participar representacions de les organitzacions socials, econòmiques,
culturals, patronals i sindicals de la ciutat. S’hi van tractar diferents temes d’interès per
aconseguir la recuperació desitjada. Destacaria un dels capítols que fa referència a la
necessitat d’enfortir els Serveis Socials davant la pandèmia.
Es van concretar les següents propostes:

•

Impulsar l’acció comunitària reforçant els serveis socials i la seva articulació amb
el teixit social i d’entitats, per respondre a la crisi i a les noves vulnerabilitats que
s’afegeixen a les desigualtats existents, apostant pel paper de les cures a la nostra
societat.

•

Crear un sistema d’ajuts complementaris a l’Ingrés Mínim Vital i a la Renda
Garantida de Ciutadania, amb especial atenció a la pobresa infantil i a les persones
amb discapacitat.

•

Consolidar els programes per ajudar a garantir el dret a l’alimentació, promovent
la sostenibilitat i proximitat, a través del treball en xarxa, augmentant els programes
de detecció de persones grans o dependents que necessiten servei d’àpats (càtering)
a domicili.

Un exemple de l’actuació de l’ajuntament de Barcelona davant l’increment de les
necessitats provocades per la COVID 19 és el Pla de Xoc Social, que s’estructura en
set eixos d’actuació aplicats durant la pandèmia i que impliquen diverses àrees de
l’Ajuntament:

•

Reconèixer les cures com una responsabilitat col·lectiva, que ha d’afectar per
igual homes i dones. Impulsar el model d’atenció i de cures de proximitat per millorar
l’atenció social especialment a persones grans i persones amb discapacitats. Crear deu
noves àrees d’atenció en els propers mesos.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

•

Participar, amb la Generalitat, i altres administracions, en la revisió del model de
centres residencials, així com reforçar l’atenció domiciliària i el servei de teleassistència,
establint les ràtios necessàries de professionals, amb condicions laborals dignes i
equiparables, i revisant els equipaments per garantir que es compleixen les normatives
a fi de millorar l’atenció social a les persones grans.

•

Reforçar el suport a la infància, prioritzant les famílies en situació de vulnerabilitat,
i posant especial atenció en les monoparentals i les nombroses. Ampliar les beques
menjador tot l’any, els centres oberts, així com l’atenció i prevenció de la violència
envers els infants.

•

Dotar de més recursos per la lluita contra l’exclusió social, la pobresa i la violència
masclista, amb programes i serveis de prevenció i atenció, en col·laboració amb les
entitats del sector.

•

Garantir el nivell d’atenció ofert durant l’estat d’alarma per a joves, dones i persones
amb addiccions sense llar.

•

Impulsar els mecanismes d’empadronament actiu en coordinació amb els municipis
de l’Àrea Metropolitana, per facilitar la inserció social i laboral de persones vulnerables.

•

Aprofundir en una política social que doni drets a la ciutadania i garanteixi la
cobertura de les necessitats bàsiques de tota la població.

Cal recordar que molts ajuntaments malgrat la seva actuació i el pla de xoc que poden
haver impulsat durant la pandèmia, reconeixen que són incapaços de donar resposta
completa i continuada a una crisi estructural i profunda com l’actual. Consideren
que poden ajudar a detectar, diagnosticar i impulsar la resposta, però és necessari la
col·laboració publico-comunitària, perquè es precisa la proximitat i la relació emocional
que la proporciona la base social.
4.1.-Pla de Xoc Social

Fer front a l’emergència habitacional.
Garantir la cobertura de drets bàsics.
Oferir acompanyament emocional als veïns i veïnes.
Fer front a la violència masclista.
Garantir el dret a la cura i acompanyar la xarxa comunitària de la ciutat.
Promoure la inserció i els drets laborals.
Garantir els Drets de la infància i l’adolescència.

En aquest context:

•

S’ha creat un fons d’emergència social de 18M€ per a les famílies en situació
econòmica més difícil per cobrir les necessitats d’unes 34.000 persones. Aquests
ajuts són d’entre 200 i 475 euros mensuals segons la renda i el nombre de membres
de la família i s’atorga a través de la targeta moneder Barcelona Solidària.

•

També s’han duplicat els ajuts atorgats pels Centres de Serveis que han augmentat
de forma considerable el volum de persones ateses (fins a les 56.000 persones des
del passat mes de març), duplicant el volum d’ajuts d’emergència l’any anterior.

•

S’han mantingut obertes unes 500 places extraordinàries per a persones sense
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4.3.-Consell Municipal de Benestar Social
El Consell va realitzar un document amb la participació dels diferents grups de treball
on es van analitzar les problemàtiques socials durant la pandèmia per tal de proposar
accions al govern municipal per a la millora de la situació, i també alguns canvis en
l’organització i gestió dels Serveis Socials.
Destaquem algunes de les propostes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’IMPACTE DE LA COVID
EN LES PERSONES GRANS
Francesc Torralba
Filòsof i teòleg

Millorar la relació de l’administració amb la ciutadania.

Fomentar un serveis públics diferents que enforteixen la participació i la iniciativa
comunitària.
Fomentar l’atenció especial als infants, a les persones grans, i a les persones
migrants.

Incorporar els drets i les preferències de les persones grans en termes d’eixos que
vertebren l’atenció social.
L’atenció primària en salut té un paper cabdal i cal que disposi dels recursos
necessaris.
Impulsar accions per a lluitar contra les desigualtats educatives.

Disposar de sistemes i serveis de detecció i atenció a les situacions de violència.

Desplegar l’Ingrés Mínim Vital i desenvolupar la Renda Garantida de Ciutadania,
o d’altres ajuts per aquells que no reben aquestes prestacions .
Establir un servei de refugi a la ciutat a través d’equipaments d’emergència als
sensellar.

Després de reflexionar sobre totes les propostes que es plantegen, es va arribar a la
conclusió que la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses que no hauríem d’oblidar,
sinó que ens exigeixen modificar programes, accions, actituds i relacions als Serveis
Socials. Totes les planificacions que avui s’estan fent, només amb una major inversió
i amb polítiques preventives i transformadores que defensin els drets socials de la
ciutadania podran aconseguir superar la situació actual, que és una etapa més d’un
procés de deteriorament del nostre Estat del Benestar.

La gent gran, com a col·lectiu, ha estat especialment notícia des del mes de març i,
de fet, ha estat al focus de l’huracà mediàtic. Tot i que és un col·lectiu heterogeni,
sovint l’entenem des dels tòpics i estereotips i en fem una mirada molt simplificadora
per acabar convertint aquest col·lectiu en un tot homogeni.
En aquest procés de pandèmia, la gent gran ha experimentat una sèrie de dèficits i
carències i les residències sovint han estat estigmatitzades, maltractades des dels
mitjans audiovisuals i convertides en la raó de tots els mals.
Els drets que la gent gran ha vist afectats arran de l’impacte de la covid-19 són:
1.-Dret a una distribució justa dels recursos sanitaris:
Tota persona gran té dret a rebre els mateixos recursos i atenció per part del sistema
que qualsevol altre ciutadà. És el que en diríem el gran dret a l’equitat, a la igualtat
d’oportunitats, de tracte, i d’accés als recursos. Aquest dret està reconegut en totes
les declaracions, i el trobem també en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948).
La nota comuna en les declaracions diverses és l’equitat.
Així doncs, com a persona gran tinc el mateix dret a ser assistit per un sistema que
jo mateix he ajudat a finançar.
Arran de la pandèmia s’ha observat un debat d’altíssim nivell intel·lectual i emocional
sobre la priorització dels recursos sanitaris en contextos de saturació o col·lapse. S’ha
hagut de plantejar el tema de la jerarquització o priorització dels recursos arran de la
seva escassetat i la multiplicitat de sol·licituds.
Hem observat com l’ageïsme (discriminació de les persones grans pel sot fet de serho) creixent que hi ha a la societat ha aflorat. Sumat a això, la urgència en la presa de
decisions ha produït una discriminació en l’accés als recursos.
Això és una forma d’injustícia i ha aixecat indignació ciutadana, com passa sempre que
veiem maltractats els nostres drets. En certa manera, les sindicatures també funcionen
com a canalitzadores d’aquesta indignació per donar veu als que moltes vegades no en
tenen, o que han vist com la seva veu ha quedat ensordida per altres veus més potents.
Les persones grans tenen els mateixos drets a tenir recursos públics, a l’accés a la salut i
a la teràpia i a la cura que no poden veure reduïts pel sol fet de ser grans.
Una altra cosa és quan s’introdueixen altres elements com l’eficiència, la possibilitat de
reeixir, la qualitat de vida, altres malalties que facin difícil que una intervenció sigui
possible. Però l’argument d’exclusió només pel fet de ser persona gran, evoca al prejudici
ageístic, que sens dubte vulnera el dret a l’equitat.
Així doncs, cal una reflexió molt a fons sobre què hem fet i com ho fet. I també què
no hem fet bé. I en clau preventiva, cal preguntar-se què hem de fer davant el que pot
venir a partir d’ara, o com i de quina manera hem d’equipar aquest sistema perquè no es
tornin a produir vulneracions de drets fonamentals com el dret a l’equitat, que moltes
persones grans han patit.
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Cal destacar que el dret a l’equitat també ha quedat afectat en d’altres col·lectius:
persones amb problemes de salut mental o discapacitat, per exemple, que van veure
com era molt difícil la seva hospitalització per causa de la seva raó de salut mental o
discapacitat.
2.-Dret a l’autodeterminació personal.

El que anomenem autonomia. És a dir, la capacitat de fer de la pròpia vida un projecte i
decidir com viure els anys finals de vida i amb qui es volen viure. Parlem del respecte
a la capacitat d’autodeterminat-se de les persones grans.
Observo molt paternalisme, especialment a les famílies. Per tant, paternalisme
intrafamiliar (fills i filles que no accepten que pares i mares grans desenvolupin el seu
projecte de vida, sobretot quan no coincideix amb les seves expectatives).
A vegades hi ha la temptació de tractar les persones grans com un infant, quan la persona
gran té plena capacitat per decidir si es vol casar, si vol anar a viure a casa o no, etcètera.
Una altra cosa és quan hi ha reducció de la competència. És a dir, incapacitat en algunes
àrees de la vida (utilització de recursos econòmics, per exemple), però això ho ha de
dictaminar un jutge. Fins que un jutge no ho sentenciï, cal tractar la persona gran com
una persona major de dret.
Hi ha molt tracte infantilitzant, sobretot a els residències, cosa que molesta
terriblement les persones grans. No volen ser tractats com un objecte, sinó com un
subjecte de drets amb dret a decidir.
Per tant, el dret a la llibertat no prescriu pel fet de fer-se gran. La persona gran té
el dret a decidir. Per exemple, en alguns casos es qüestionar la decisió de la persona
gran amb l’argument que allò li farà mal. Per exemple, el tema de les sortides (si surt del
centre, pot caure). Si no el contenim, pot caure. Però la persona gran ha decidit sortir
amb plenitud de facultats i sap a què s’exposa. Llavors, el seu dret a la llibertat li ha de
permetre sortir.
En les persones grans, hi ha una tendència a lligar curt per temes de salut. És a dir,
limitem la seva capacitat d’autodeterminar-se perquè considerem que nosaltres hem de
fer de pares d’ell. I això és vulnerar el dret a l’autodeterminació.
La persona gran no és un subjecte passiu. Quan hi ha autodeterminació hi ha també
autoestima. Ningú vol ser només un objectiu de cures i dipòsit de fàrmacs. Per tant, cal
respectar la reinvenció de la persona gran i els riscos que comporten les seves decisions.
3.-Dret al reconeixement social.

Es tracta del reconeixement per l’obra feta, per la vida i l’aportació que he fet a una
comunitat, poble, etcètera. Axel Honneth, autor alemany que forma part de la tercera
generació de l‘Escola de Frankfurt, en relació a la reflexió sobre el dret al reconeixement,
afirma que una societat és decent quan reconeix els col·lectius i és indecent quan ignora,
menysprea o és indiferent als altres.
Quan hi ha reconeixement, també hi ha autoestima. Tot ésser humà està necessitat de
reconeixement, des de l’infant fins a la persona anciana. La persona necessita que els
altres reconeguin que existeix, que és valuós, que compta pels altres.
La persona gran, justament perquè ha dedicat una vida a un tipus d’acció o ofici, i per
tant, ha esmerçat els anys per millorar aquella comunitat, necessita més que ningú el
reconeixement. Això vol dir que els altres tenim un deure: el deure d’adonar-se d’aquest
reconeixement. I el deure de ritualitzar aquest coneixement.
Però això no sempre es fa. En algunes organitzacions sí que ho tenen protocol·litzat.
Per exemple, quan persones de l’organització porten diferents anys a una empresa, es
fa un acte públic i se’ls reconeix la seva aportació. Des del punt de vista del cost és
poc. I en canvi, s’aconsegueix l’autoestima, la gratitud i el benestar emocional d’aquella
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persona. És una qüestió simbòlica, litúrgica, ritual. Això requereix rituals de gratitud, que
són imprescindibles.
En tradicions africanes practiquen aquests rituals. Em va commoure quan un antropòleg
africà em va explicar que quan una persona gran està a les acaballes, però encara té
lucidesa per escoltar i entendre, tots els membres de la tribu li agraeixen a cau d’orella
alguna cosa que ha fet per la comunitat. Això aconsegueix un procés final de vida serè,
en pau i tenir present que la vida que ha viscut ha valgut la pena.
I així es manifesta el dret a la gratitud i a la generositat dels altres d’expressar.
Hi ha moltes persones grans que estan ressentides i amargades perquè després d’haver
aportat molt a la família, a una organització, a una comunitat, una empresa... senzillament
són completament ignorades.
Reconeixement també vol dir preguntar. I això s’ha oblidat. Per què no promoure els
òrgans consultius on les persones grans ens poden donar algun tipus de consell que
ens ajudin a afrontar la dificultats que vivim ara? Per exemple, per què no preguntar-los
què vam aprendre de la grip espanyola? És important la memòria viva del passat i
reconèixer-la per evitar caure en errors anàlegs que vam cometre.
4.-Dret a l’acompanyament afectiu.
El dret a no estar sol. Al meu llibre L’art de saber estar sol, distingeixo dos tipus de
soledat: la buscada i la imposada. Per una banda, la soledat buscada és fruit de la llibertat.
Es busca estar sol per ordenar la vida, perquè es vol pensar a fons com es viu i gaudir
d’un temps de soledat. Cal que respectem el dret a estar sol. No estem obligats a estar
permanentment connectats i a mercè dels altres. Tenim el dret a retirar-nos.
Per l’altra, la soledat imposada. És aquella soledat de la vídua, del que està en quarantena,
a la UCI, en una presó, a l’exili... És la soledat que t’ha portat la vida sense que tu l’hagis
buscat. Aquesta soledat és la que és molt inquietant des del punt de vista social.
S’està escrivint molt sobre la soledat no buscada de les persones grans, perquè hi ha
moltes persones grans soles que no volen estar soles. Als pobles encara hi ha un cert
reconeixement i tenen nom i cognom. A les metròpolis en canvi, és un drama perquè
s’està sol, sense voler-ho i ningú sap ni tan sols que aquesta persona existeix. Fins al punt
que es mor i ningú se n’havia adonat. Aquesta és l’expressió màxima de deshumanització,
d’anodització de la societat.
Tota persona té dret a un acompanyament afectiu i a no estar sola si no ho vol. Això
exigeix molt a la societat civil. Afortunadament hi ha organització de la societat civil
atenta a les persones grans que miren d’acompanyar-les quan estan soles i no volen
estar-ho (els Amics de la Gent Gran, el Telèfon de l’Esperança, etcètera).
La soledat no buscada comportat una sèrie de mals terribles. La persona deixa
d’arreglar-se, de baixar al carrer, de menjar... Hi ha una deixadesa generalitzada, mentre
que quan interacciona amb la comunitat, se sent estimulada, li dona un sentit i una raó
de ser que la mou a viure més.
El problema de la soledat de les persones grans és tan greu a les ciutats grans que em
sembla que hem de parlar del dret de l’acompanyament afectiu. Seria bo que aquest
dret fos reconegut legalment. Altra cosa és com garantir-lo.
Conclusió
Em preocupa com afectarà la disrupció tecnològica exponencial al col·lectiu de
les persones grans. Durant els mesos de pandèmia s’ha parlat de la bretxa digital. Hi
ha hagut denúncies del Síndic de Greuges respecte la infància, reivindicant el dret a
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ELS DRETS DE LA INFÀNCIA
EN TEMPS DE COVID
Jaume Funes
Psicòleg, educador i periodista

Sé molt bé que el paper que podeu fer és que, més enllà dels criteris polítics, les
administracions incorporin la perspectiva de les persones a la seva acció. La meva reflexió
es titula Tractar de garantir que no es confinin els drets dels infants (o no els toqui ser
els primers). Fins ara no ha estat així i probablement a vosaltres us toca defensar que no
succeeixi.
Partim de tres evidències:

•

Els infants i adolescents no pateixen gaire la malaltia provocada per la covid-19,
però han patit més que ningú les mesures preses pels adults amb perspectiva
adulta. No és el mateix no fer abraçades quan tens 40 anys, que quan en tens 8. O no
és el mateix tenir limitada la mobilitat a una edat o a una altra, per exemple.

•

Poques decisions s’han pres tenint en compte la seva condició d’infants i
adolescents. Per exemple, han d’estar amb mascareta, però amb 15 anys i enamorat
de què serveix la mascareta? Sé que la llei no pot preveure totes les idiosincràsies,
però quan fas una norma has de tenir present com la gestionaran tots els seus
destinataris.

•

Finalment, de nou pateixen i patiran les crisis i els empobriments dels adults.
Sabem de fa dècades que el primer que desapareix al pressupost és la partida
d’infància.

A més de les tres evidències, vull destacar un perill: no val qualsevol resposta quan
es tracta de fer possible la infància. Hem d’aconseguir que els responsables considerin
alguns criteris per pensar l’atenció.

la formació i a la formació online. Sabem que ha fallat extraordinàriament i que hi ha
hagut col·lectius vulnerables que no han tingut accés a la formació per no disposar de
la tecnologia ni de l’entorn.
Hem de tenir present que ve una disrupció tecnològica exponencial majúscula. Cada
vegada més coses les faran les màquines amb intel·ligència artificial. Algunes persones
grans estan alfabetitzades tecnològicament i digitalment. Però moltes no. I si tot és
digitalitzat i aquestes persones no tenen les habilitats i coneixements per entrar en
aquest món, es produirà una discriminació i en quedaran al marge.
Em sembla que moltes persones grans, davant la tecnologia experimenten temor i
complex de no poder resoldre elements de la seva vida quotidiana per no conèixer
aquest entorn. Això obliga al dret a aquesta formació per poder estar a l’alçada del
temps i no ser discriminat.
No oblidem que la revolució tecnològica i digital pot ajudar a reduir la soledat, potenciar
nous vincles, millorar la qualitat de vida, facilitar que hi hagi més vetlla de les persones
soles, facilitar el nexe.
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L’anterior gran crisi econòmica que vam viure va comportar que un de cada tres
infants visquessin en llars pobres. Les mesures que es van generar per resoldre aquesta
situació van crear més problemes que no pas solucions. Moltes mares es van convertir
en expertes en finestretes per gestionar diversos ajuts pels infants, com per exemple,
la beca menjador, la de materials escolar, la de sortides... Per tant, cal que inciteu la
consciència de les administracions. Totes les respostes no són vàlides.
Cal aconseguir que els responsables de crear solucions considerin alguns criteris per
pensar l’atenció que es dispensa a la infància i l’adolescència. Bona part de les respostes
que es donen a les necessitats de la infància en temps de crisi són respostes
d’emergència, però són poc respectuoses amb la condició d’infants i adolescents. No
els ajuden a continuar sent infants i adolescents.
Moltes vegades les decisions sanitàries no tenen en compte la globalitat de les necessitats
de la persona. En el cas dels infants, les decisions relacionades amb prevenció del risc
sanitari, no tenen en compte, per exemple, l’impacte emocional.
Cal doncs, abordar les possibles solucions tenint presents alguns consideracions, com
ara:

•

Mirar a través dels seus ulls: “La mare pot estar per mi, a Serveis Socials li paguen
mitja hora perquè jugui amb mi”.
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•
•
•
•
•
•
•

Mobilitzar la comunitat: informes, dades, imatges...

Que els infants no paguin la pobresa adulta: infàncies de la recessió. Adolescències
pandèmiques.
No fer més mal: “Jo vull ser un infant normal”. Rics en diagnòstics i pobres en atenció.
Descobrir les impotències i no convertir-les en incapacitats: “Jo vull ser una bona
mare”.
No es tracta de prevenir, sinó d’actuar quan la privació destrueix vides que
comencen pobres. Els rics poden tenir mare. Els pobres no poden tenir ni llar d’infants.
Garantir tots els temps de la infància: “Estic content. El meu pare sap fer els deures”.

Fer comunitat solidària i lluitar contra la beneficència: rics i pobres han de poder
explicar a un infant per què li ha tocat néixer pobre o ric.

Fer possibles cinc realitats
Comparteixo amb vosaltres cinc idees per pensar com podeu mirar aquest món des de
les sindicatures. És a dir, com podeu tenir un discurs per evitar que els drets es confinin
i per evitar respostes inadequades.
TENIR LLOC: deixar de ser els últims
Hi ha una màxima habitual dins la convenció dels drets dels infants que és l’interès
primordial de l‘infant. Cada vegada que un adult defineix un interès primordial del
menor, en realitat està definint un interès del major. Primer són els infants i, en canvi,
aquesta prioritat poques vegades es manté.
La perspectiva d’un infant no és la d’una adult. Ens oblidem que la nostra perspectiva
no és la seva. Ens hem de plantejar com s’ho miraran els infants i els adolescents. Cal
doncs, descobrir la mirada i perspectiva dels infants i adolescents.
A l’informe La pobresa amb ulls d’infant es recull l’experiència d’un noi de 10 anys
comentant a una professional que “sortosament” aquell curs no havia tingut amics.
L’havien desnonat quatre vegades i havia hagut de canviar el seu entorn sovint. Així que
havia après que no volia tenir amics. No volia patir més ni perdre més amics ni relacions.
Hem de tenir present, per exemple, que quan hi ha un desnonament i els donem una llar
substitutiva, cal mirar-lo amb ulls d’infant i adolescent i buscar una llar amb un entorn
similar, que no els desarreli.
Hem de descobrir quines són les experiències de la seva vida i la seva perspectiva. És
bastant probable que no ens parem a descobrir com els nois i les noies miren de trobar
sentit a les absurditats que han de viure.
CONSTRUIR LA MIRADA: intentar veure amb els seus ulls
Hem de descobrir que el que estan veient no és el que nosaltres veiem. Hem de
descobrir quins són els seus arguments, lectures i prioritats. A la nostra lògica sempre
posem etiquetes diagnòstiques i hem d’aprendre a treure aquestes etiquetes.
Les sindicatures han d’aconseguir que una part significativa de la ciutadania
eduqui la seva mirada. I també garantir observacions. Per exemple, l’escola que abans
era necessàri canviar, ara és obligatòria canviar-la. Així, si alguna cosa hem de reclamar
als departaments d’Educació, és que possibilitin als docents temps per descobrir la
motxilla que porten cada dia els nens des de casa. En temps de pandèmia, l’estona de
la tutoria ha passat a ser imprescindible per donar-los temps de relacionar-se amb els
adults disposats a l’acompanyament educatiu. Cal reclamar doncs, que es dediqui temps
a escoltar infants i adolescents.
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Igualment, cal ajudar els mestres per donar-los temps per dedicar als infants i
descobrir com estan vivint aquesta situació. Han de destinar temps per observar-los.
Un mestre ha de tenir temps cada dia per mirar-se cada infant i adolescent que té a
classe, al pati o als passadissos.
TENIR PARAULA: escoltar, considerar el que han de dir
En el futur més pròxim, cal tenir present que molts infants viuen enmig de grans
malestars. Hem de garantir el temps per escoltar, fer possible l’escolta dels malestars. Cal
destinar-los temps per saber preguntar i sistematitzar el descobriment dels seus mons.
Jo fa temps que sóc objector de protocols. En aquest sentit, crec que les escoles estan
tipes de protocols. Actualment, en lloc de destinar temps a descobrir què és el que hem
de preguntar i com ho hem de preguntar, destinem temps a aplicar protocols.
Les sindicatures heu de fer d’altaveu de la veu dels infants i adolescents. Hem d’escoltar
la història de l’infant i no pas generar expedients i papers.
FER POSSIBLE DECIDIR: l’error de la minoria
Com passem de la minoria a la responsabilitat? La pitjor expressió que podem utilitzar
per parlar d’infants i adolescents és parlar de minoria d’edat. Tot i que al món jurídic
els conceptes de minoria i majoria tenen sentit, des de la intervenció social, això és un
desastre.
Ens hem de plantejar com eduquem infants i adolescents per fer-los responsables,
que vol dir que assumeixen que estan implicats en les decisions i assumeixen que la
seva conducta afecta una altra persona. Es poden dictar les normes que vulguem, però
en el cas d’infants i adolescents, quin és el marge de maniobra? És a dir, com li dius a
un adolescent que ha de respectar determinades normes que tenen a veure amb el
contagi? Doncs ben senzill: deixant-lo decidir, deixant-lo equivocar-se.
Cal crear processos diversos per fomentar l‘assumpció de la responsabilitat. Els infants
i adolescents han d’arribar a ser autònoms i saber prendre decisions. Igualment, s’han de
poder alliberar dels pares. En alguns casos, vosaltres haureu de defensar que anar a la llar
d’infants amb 2 anys és un dret de l’infant, i no pas una qüestió de custòdia dels pares.
Els infants tenen dret a no estar sempre amb els pares i a relacionar-se amb altres
infants i adults. Els pares no tenen dret a segrestar els fills. Vosaltres, des de les
sindicatures, sou garants de l’exercici dels drets dels infants i adolescents.
Finalment, infants i adolescents han d’aprendre a gestionar els riscos i a equivocarse. Cal garantir que tenen possibilitats de protegir-se, que saben com protegir-se i que
tenen al seu costat adults que els ajuden a aprendre dels riscos.
Enmig de la pandèmia, el problema no és si contagien, sinó com els ajudem a descobrir
si el risc de contagiar-se val o no la pena. Si alguna cosa és important, és com tornem
a educar per a la salut? No hem de garantir que no s’arrisquin, sinó que aprenguin dels
riscos que estan vivint. Òbviament hem d’evitar que tinguin riscos destructors, però per
la resta, només els hem d’ajudar a gestionar el risc.
CONSTRUIR COMUNITAT: Ser en companyia d’uns altres. Ser convivint.
Han de poder ser en companyia d’uns altres. Vivim en una societat que ha acabat
confonent els drets amb les reclamacions. No podem oblidar que no es pot ser persona
sense estar en companyia d’un altre.
Tenen dret a la diversitat, a no ser homogeneïtzats. Tot infant té dret a ser educat
en un entorn diversificat. No es tracta d’evitar les males companyies. Cal ajudar a
comprendre a la ciutadania que és necessari conviure de manera diversa per ser feliç.
Aquests dies podem passar fàcilment de porta la mascareta com a prevenció a esdevenir
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DECÀLEG D’APRENENTATGES SOBRE LA
PANDÈMIA PER ALS AJUNTAMENTS
La comissió de seguiment de la situació generara per la covid-19 que el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya va crear coincidint amb el debut de l’estat d’alarma sanitària, va concloure els seus treballs
amb un decàleg de mesures que els ajuntaments haurien d’aplicar en previsió que la situació es pugui repetir.
Es tracta de mesures que els defensors i defensores de proximitat han definit a partir dels casos que tractats durant
la pandèmia.
1.

quelcom que protegeix dels enemics. Tinc la percepció que la mascareta incrementa el
nombre d’enemics. El discurs que fem sobre posa’t la mascareta per protegir a l’altre, és una
mica filosòfic. En realitat se la posen perquè l’altre no els contagiï a ells. És un mecanisme
més aviat defensiu. Viure és una aventura en comú. No existeix cap dret individual que
no tingui un dret col·lectiu al darrera.

a. Cal assegurar centraletes telefòniques que tinguin prou capacitat i reforçar-les quan calgui.
b. Cal fer una avaluació del teletreball als ajuntaments per tal de garantir que la seva implementació no alenteixi la capacitat de resposta, generant
ineficiències.
c. Cal disposar dels equipaments informàtics i telèfons mòbils necessaris i d’una xarxa informàtica
que permeti el teletreball.
d. Cal un increment de treballadors públics i dels
serveis socials per reforçar la xarxa d’atencions i
necessitats de la ciutadania atès que la situació
actual i de futur s’estan generant més demandes i
requeriments de la població.
2.

Vénen temps de més pobreses
Empobrir és robar a un infant oportunitats vitals necessàries. Quan empobrim famílies,
privem d’infància. La principal mesura contra la pobresa infantil és l’educació per garantir
als infants que tinguin a fora de casa les oportunitats que no tenen a casa. I les oportunitats
es tradueixen en:
1.

Estímuls: tot allò que desencadena a cada moment els processos de desenvolupament.

2.

Disponibilitat d’afectes: tot allò que permet construir la pròpia seguretat a partir
de sentir-se vinculat a algú. Oportunitat és tenir algú que et demostri que li importes.

3.

Facilitació de vivències, d’experiències vitals positives: tot allò que fa sentir
satisfaccions vitals i construir l’autoestima.

4.

Possibilitats d’aprenentatges, d’adquisició de competències, coneixements, sabers,
cultures... Tot allò que es necessita per viure en la societat actual en companyia d’altres
persones.

Vosaltres cal que recordeu a l’administració que no pot retallar oportunitats, que no és
acceptable empobrir, que tenen l’obligació de garantir les oportunitats que requereixen
infants i adolescents.
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Que els ajuntaments millorin les seves infraestructures i recursos per tal que el teletreball i la digitalització (tant en pandèmia com sense) permetin una
atenció a la ciutadania ràpida i eficaç. Per això:

3.

4.

Que s’abordi integralment tot l’alentiment i acumulació de retards2 que hi ha als municipis, s’incrementi
l’eficiència i es busquin mecanismes complementaris a les cites prèvies o s’incrementin els punts
d’atenció si no és possible.
Que s’estableixin canals de comunicació nous (xarxes socials, whatsapp, etcètera) i tenir persones que
els atenguin, encarrilin demandes i consultes i hi donin resposta. Cal revisar els plans comunicatius de
contingència existents en situacions de crisi i millorar-los, si s’hi escau; i si no n’hi ha, recomanar desenvolupar-ne. Cal dotar-los dels mitjans per fer-los
efectius a l’ajuntament, a les residències i als centres
de salut del municipi.
Que els ajuntaments segueixin estant en primera
línia d’atenció davant les situacions d’emergència
social que ha provocat la crisi de la covid-19, perquè
són l’administració més propera a la ciutadania. I això
especialment amb persones en risc de vulnerabilitat
com la gent gran, la infància i adolescència, persones
amb diversitat funcional i situacions de dependència,
migrants, persones mancades de llibertat, famílies

monoparentals i tots els col·lectius de persones més
vulnerables.
5.

Que es revisin les actuacions dels cossos policials i
se’ls faci formació de Drets Humans i de resolució
positiva de conflictes amb mediació comunitària. I
que s’incorporin tècniques o professionals de la mediació comunitària a l’equip professional.

6.

Que s’obrin els centres cívics, equipaments esportius i culturals tan aviat com sigui possible. Tant
per oferir punts digitals, com per no ofegar el teixit
social, cultural, associatiu i les entitats socials que
acullen. Són serveis essencials per a moltes persones
i suposen una pèrdua de la nostra xarxa propera; no
obrir-los pot esdevenir una vulneració de drets.

7.

Que es solucionin urgentment totes les traves administratives que estan posant molts ajuntaments
per empadronar-se, ja que l’ajuntament té el deure
de facilitar el padró i l’obligació de fer-ho. (El dret a ser
empadronat i la bona administració FòrumSD 2019).

8.

Que s’insti als centres hospitalaris de la població, si és
que n’hi ha, i als seus Serveis Socials a formar-se per
poder assessorar a qui vulgui fer testament en una
situació greu de salut.

9.

Que es doni continuïtat a les iniciatives de participació ciutadana i de construcció col·lectiva, més
enllà del voluntariat puntual, i siguin una força i un
contrapès a les iniciatives partidistes que sovint empetiteixen i minimitzen els nostres consistoris.

10. Que es creï i doti de la figura del/a síndic/a, a tots
els ajuntaments que encara no disposen de la institució1 , tant com a indicador de maduresa i bona
salut democràtica, com a recurs i institució oberta a
col·laborar i treballar conjuntament davant d’aquesta i moltes més situacions que esdevinguin escenaris
futurs i imprevistos com l’actual. S’ha comprovat que
son un recurs valuosíssim en aquestes i moltes mes
circumstancies.
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