MANIFEST DEL COL·LEGI DE PROFESSIONALS DE LA CIÈNCIA
POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA DE CATALUNYA
El Col·legi de professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de
Catalunya (COLPIS) vol adreçar aquest manifest a la Generalitat de Catalunya
com a nivell més alt d’administració pública del nostre territori i també a la
resta d’administracions locals perquè treballin conjuntament en una
estratègia comunitària.
Estem davant una situació actual d’emergència sanitària sobrevinguda per la
pandèmia del COVID-19, que de la nit al dia ens ha canviat la forma amb la
qual vivíem.
Quan va ser pública la situació d’excepcionalitat i de perill per la salut de les
persones, teníem quatre grans reptes per afrontar:
1- Impedir la saturació del sistema sanitari i social: que es pugui acollir a
totes les persones contagiades sense tensar el sistema.
2- Proveir als serveis essencials de tots els recursos necessaris: que es
treballi en condicions i amb prevenció per la salut de les persones
professionals.
3- Protegir preventivament als col·lectius vulnerables: Atendre
necessitats bàsiques de les persones i grups de persones susceptibles
de desenvolupar la malaltia amb complicacions per la pròpia vida, per
patologies prèvies, per la seva edat avançada, per ser pacients
immunodeprimits o en tractament per la immunodepressió, amb
discapacitats, per viure a residències, o per d’altres factors de risc.
4- Acompanyar les mesures necessàries en l’àmbit econòmic: prevenir i
participar en donar resposta a la impossibilitat de fer front als
pagaments fiscals, empresarials i personals de la ciutadania.
Entenem que més enllà de totes les mesures que ja s’han plantejat, n’hi ha
una que no ha de tenir un cost elevat i creiem que és del tot necessari per a
la situació actual i per les setmanes vinents que vindran on segurament el
confinament donarà pas a diferents etapes esglaonades de tornada a una
relativa normalitat.
Tots estem coneixent aquests dies iniciatives que des dels ajuntaments
d’arreu del país, així com des d’entitats sense ànim de lucre, organitzacions
vàries, ONGs, empreses i fins i tot iniciatives espontànies de les ciutadanes i
ciutadans, proposen accions per donar cobertura als col·lectius vulnerables.
Som un territori amb un elevat nombre de llars on viu una sola persona, o
famílies monoparentals, que en molts casos disposen de pocs recursos tant
econòmics com de relacions socials. Aquestes persones poden tenir més
dificultats per atendre seves necessitats bàsiques en la situació actual com

pot ser l’adquisició d’aliments, productes de farmàcia, cures, acompanyament
emocional o terapèutic i, en el cas de les dones que estan patint violència
masclista, es pot estar posant en perill la seva pròpia supervivència.
Necessitem la col·laboració de tot el teixit social, totes les entitats i
administracions involucrades, del veïnatge d’un mateix carrer, d’una
urbanització, de cases aïllades dels nuclis de població, per dur a terme
aquesta tasca.
Fem especial èmfasi a la situació de les dones durant el confinament ja sigui
perquè estan patint la malaltia alhora que tenen sota la seva responsabilitat
i cura a menors o altres persones dependents, sigui per la vulnerabilitat
econòmica que prové de la situació sobrevinguda del confinament, així com
les derivades de les situacions de violències de gènere prèvies o generades
durant el confinament que poden agreujar el seu estat de salut.
Les dones, que són les encarregades de sustentar la majoria de famílies
monoparentals -formades per una única progenitora-, les dones vídues que
viuen soles amb rendes mínimes no contributives, les dones que tenen alguna
discapacitat o dependència, dones migrades amb o sense regulació
documental així com altres dones que per la seva professió poden estar en
situació de vulnerabilitat social o econòmica, que pateixen múltiples bretxes,
econòmiques, socials, de salut, d’origen ètnic o diversitat sexual, digitals,
requereixen una atenció especialitzada i la coordinació per a facilitar-los
l’accés i la garantia als drets bàsics de la ciutadania.
Ja coneixem a través del Departament de Treball, Afers Socials i Família
l’enllaç Connecta’t al voluntariat que recull demandes de voluntariat amb
diferents i variats objectius, i les recomanacions i protocols que hi ha a la
pàgina web del Departament o també la nova app del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública ConfinApp amb diferents serveis.
Està bé però creiem que no n’hi ha prou per a l’actual situació
d’excepcionalitat.
És per això, que instem al Govern de la Generalitat a què en
coordinació amb les administracions locals, habiliti una plataforma,
eina, instrument, app (a escala de país o de cada població) que
permeti de manera coordinada detectar i vehicular a través de tots
els actors involucrats en la provisió de serveis i atenció, totes les
necessitats de les persones confinades arreu del territori, perquè
estan passant ja la malaltia o bé són del col·lectiu d’alt risc. Aquesta
eina també ha de permetre a la població poder connectar (o trucar a
un número de telèfon general o a cada població per persones poc
familiaritzades amb la tecnologia) per demanar l’ajuda que li cal (ja
sigui compra d’aliments, de medicaments, etc.).
Estem segurs que ja hi ha ajuntaments que d’iniciativa pròpia ja han
coordinat a tot el seu municipi amb les entitats, organitzacions, veïns,
etc. i estan treballant de manera coordinada. Això s´ha de fer a tots
els municipis i en aquest sentit és igual d’important la seva
comunicació i publicitat perquè tothom ho pugui conèixer i que la
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Cal un marc de referència on es pugui monitorar les necessitats de la
ciutadania, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables així com la
incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal, on es faciliti
a les mostres de solidaritat ja conegudes, uns canals de comunicació àgils i
pràctics per poder donar resposta a les necessitats.
És necessari que tots els esforços que s’estan fent des dels diferents àmbits,
puguin ser el màxim d’eficients i per això és necessària la coordinació.
Aquesta eina ens ha de permetre també encarar amb més garanties el final
del confinament total de la població i iniciar progressivament la tornada a la
normalitat amb la seguretat de no tornar a tenir situacions de tensar el
sistema sanitari en el futur pròxim.
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