
 
 

QÜESTIONARI SOBRE LES MESURES PER PROTEGIR ELS DRETS HUMANS  
EN PERÍODE COVID-19 

 
Aquest qüestionari té com a finalitat: 
 

1) Recopilar mesures o bones pràctiques adoptades per les entitats i persones membres 
del consell assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya per mitigar els efectes 
socials de la pandèmia. 

2) Facilitar dades i informació a l’Estructura per elaborar recomanacions sobre les mesures 
adoptades per les autoritats per protegir la població i garantir el gaudi dels drets humans 
i les llibertats fonamentals, incloent persones i grups que corren el risc de ser 
discriminats o exclosos socialment. 

 
Nom de l’entitat:  ANUE 
 
Nom de la persona del Consell Assessor de l’EDHC que respon el qüestionari: 
 
 
PRIMERA PART: 
 
Quines mesures o bones pràctiques ha adoptat la vostra entitat (o entitats que conegueu) per 
fer front als efectes sanitaris i socials generats per la pandèmia Covid-19: 
 
Tal i com ha recomanat les mesures sanitàries dins de l’Associació s’ha pres les mesures de 
distanciament, ús de la mascareta i ús del gel hidroalcohòlic entre les treballadors habituals.   
S’ha incentivat el teletreball en la mesura de lo possible. 
 
S’ha donat la oportunitat als estudiants en pràctiques de fer-ho de manera on-line.  
I les activitats presencials s’han reduït al mínim i seguint les normes de seguretat de tal forma 
que la majoria es realitzen en format on-line. 
 
Tanmateix s’ha millorat l’estructura de treball i funcionament per adaptar-la a les noves 
realitats tecnològiques com tal de poder facilitar el treball de l’Associació. 
 
S’han adaptat els temes de treball de l’Associació a la realitat de la pandèmia amb la intenció 
de poder servir de transmissor de informació en l’àmbit dels drets humans i desenvolupament 
cap a la societat. 
 
 
 
 
 
 
 



Enumereu les persones o col·lectius que han estat destinatàries d’aquestes mesures o bones 
pràctiques: 
El treballadores de l’empresa, estudiants en pràctiques i públic receptor de les nostres 
activitats. 
 
 
 
 
A quina dimensió de la democràcia i objectiu del Pla de Drets Humans de Catalunya es 
corresponen les mesures o bones pràctiques assenyalades?: 
 
Les mesures preses des de la nostra institució corresponen a la dimensió de democràcia 
Igualitària específicament objectius 1 i 3 del Pla de Drets Humans de Catalunya. 
 
 
 
 
SEGONA PART: 
 
Considereu que les autoritats han adoptat per acció o omissió, durant la pandèmia, algunes 
mesures que hagin pogut tenir un efecte limitador sobre els drets humans? Quines?: 
 
Des de la nostre perspectiva creiem que s’han adoptat les mesures necessàries com tal de 
garantir en aquest context específic el dret a la salut de totes i tots els ciutadans.  
 
No obstant el dret a la informació sobre la situació real de la pandèmia podria haver estat millor 
cap a la societat.  
 
 
 
 
 
 
Sobre l’anterior qüestió: aquestes mesures estaven previstes legalment? Eren necessàries per 
respondre a la situació de Covid-19? Són o van ser mesures aplicades de forma 
proporcionada? Van afectar especialment a determinats col·lectius? Poden haver tingut algun 
caràcter discriminatori? 
 
Dins el marc del context de la pandèmia, entenem que les mesures aplicades com a tal no, però 
si els mecanismes que podien donar l’estructura per poder prendre les mesures necessàries. 
 
Igualment, entenem que al començament de la pandèmia i davant una situació no prevista, les 
mesures preses amb l’Estat d’Alarma per a garantir el dret a la salut de tota la població, havien 
de ser mesures àmpliament restrictives.  
 
No obstant i d’acord al desenvolupament de la pandèmia desprès de la primera onada, les 
mesures que s’han pres per a garantir el dret a la salut en ocasions han resultat negatives per 
determinats sectors econòmics. També hem vist que en moments puntals per salvar sectors 
econòmics el dret a la salut s’ha  vist  posteriorment agreujat. 
 



En quant a col·lectius més afectat per les mesures ha nivell social han estat principalment la 
gent gran i nivell econòmic els autònoms . 
 
 
 
 
 
Quines mesures creieu que caldria adoptar en aquest marc per enfortir la garantia de drets?: 
 
Es fa necessari la construcció d’un pla d’acció estatal i un pla d’acció autonòmic en funció de les 
competències que li siguin atribuïdes que sigui  prou clar, efectiu i incloent amb tots el sectors 
més vulnerables i que es pugui aplicar en cas de situacions de pandèmia.  
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