
 

1 d’abril de 2020 

SORTIREM EN COMÚ. 

Per una sortida equitativa d'aquesta nova emergència social. Defensem         
els béns comuns, reforcem serveis públics, protegim drets socials. 

L'emergència sanitària produïda pel Covid-19 malauradament pot esdevenir una         
crisi econòmica i social de gran magnitud que afecta especialment a les classes més              
vulnerables. 

Però també hem de ser conscients que l'origen d'aquestes emergències socials és            
previ a l'arribada d'un virus com aquest o d'una catàstrofe natural. Totes i tots som               
vulnerables, avui som conscients, però sempre ho hem sigut. Aquesta vulnerabilitat i            
la inseguretat la pateixen amb major mesura sectors de la societat que viuen en              
l'exclusió social o en risc de patir-la. 

Hem de ser conscients també que d'aquesta crisi n’hem de treure algunes lliçons: 

La defensa dels béns comuns ara queda palès que és obligada, només protegint             
el bé comú podrem avançar totes i tots. Els serveis públics que avui tenim han estat                
possibles gràcies a la lluita i sacrificis de molts dels nostres conciutadans que ara              
estan patint la part més crua d’aquesta pandèmia. En els últims anys sota la              
justificació d’una crisi econòmica es va fer creure que aquests serveis no eren tan              
importants, es van retallar i en molts casos es van malvendre al sector privat. Ara               
més que mai, i a diferència del 2008, cal retrobar el camí correcte. El camí d’enfortir                
els serveis públics. Perquè tenim dret a uns serveis i unes administracions públiques             
potents capaces de protegir-nos davant de pandèmies, crisis, desigualtats o          
injustícies.  

Però a més de protegir els serveis públics creiem que és important emprendre             
mesures valentes per generar una nova economia més responsable socialment.          
Una economia que vetlli per la dignitat de tots i totes les persones, però              
especialment que protegeixi aquelles més precaritzades.  



 

Per això és important implementar i ampliar les mesures econòmiques del pla de             
xoc aprovat pel govern de l’estat. Perquè primer de tot hem de rescatar les              
persones. Cal garantir un mínim vital i evitar que les persones amb menys recursos              
quedin ofegades econòmicament pel pagament de l’habitatge i els subministraments          
bàsics. Així com salvaguardar una part important de la nostra economia, la petita i la               
mitjana empresa, i els autònoms. Ells i elles dinamitzen l’economia i generen            
ocupació arreu del territori, i per això és important generar polítiques valentes que             
preservin aquest sector fonamental, per poder afrontar amb millors i majors           
garanties una sortida equitativa d’aquesta crisi.  

Tothom és conscient ara de la importància de treballs infravalorats i           
invisibilitzats, normalment feines protagonitzades per dones, com són els de cura i            
atenció a les perones dependents. També és evident la importància d’invertir en            
investigació científica i en sanitat. I també ens adonem de la importància de             
mantenir viva i rica la nostra vida comunitària, perquè només cooperant som            
capaços de sobreposar-nos a les pitjors adversitats i assolir els majors reptes.  

Hem de ser conscients que el tipus de recuperació que es va plantejar amb la               
crisi del 2008 només ens ha portat a més desigualtats i més precarització. La              
reducció del sector públic per privilegiar les grans corporacions privades no és            
sinònim de prosperitat generalitzada ni d’augment de les possibilitats de promoció           
social. 

Si algun aprenentatge hem de treure de tota aquesta situació és precisament el de              
millorar les eines que tenen les administracions públiques per assegurar un           
desenvolupament més sostenible, equilibrat i equitatiu. Són moltes les         
desigualtats que aquesta crisi genera i generarà en un futur immediat, i precisament             
són les desigualtats resultants d’un sistema que no havia resolt l’accés equitatiu als             
elements bàsics que configuren la vida de les persones: salut, educació i renda.  

Defensem l’escut social que planteja el govern de l’estat amb el seu pla de xoc de                
mesures econòmiques i laborals, i també de mesures com la suspensió dels            
desnonaments, la moratòria hipotecària o la creació del subsidi per a treballadores            



 

de la llar. Cal seguir en aquesta línia i garantir un ingrés mínim vital perquè ningú                
es quedi enrere. 

També cal mantenir la concertació entre sindicats, administració pública i patronal.           
Volem posar en valor l’enorme tasca que estan realitzant els sindicats           
acompanyant els treballadors i les treballadores en la defensa dels seus drets.  

La ciutadania està complint la seva tasca de forma encomiable durant aquest            
període de confinament, però cal un últim esforç col·lectiu. Avui més que mai             
l'interès general està per sobre de l’interès particular perquè aquesta batalla           
per la vida només la guanyarem en comú. 

 


