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:
Casal dels Infants
Nom de la persona del Consell Assessor de l’EDHC que respon el qüestionari:
Enric Canet
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:
Després del temps de tancament del confinament, en el qual es van obrir els locals per lliurar
materials a les famílies, després de Sant Joan va posar-se en marxa i no ens hem aturat fins
ara. Es van elaborar protocols específics de les activitats d’estiu i les activitats de curs. S’ha
seguit normatives en cas d’infants i educadores possibles positius. Detalladament, hem fet:
- suport econòmic per cobrir necessitats bàsiques
- repartiment de material escolar i lúdic
- accés a dispositius per infants i joves
- accés a internet per famílies
- orientació i acompanyament social a famílies ( més enllà del que fem habitualment)
- suport concret en la tramitació de prestacions ( IMV i RGC)
- renovar sectors d'ocupació ( alternatius al turisme i hostaleria)
- impuls de formacions en competències digitals per pares i mares
- intensificar el treball en xarxa a nivell local

Enumereu les persones o col·lectius que han estat destinatàries d’aquestes mesures o bones
pràctiques:
Els mateixos col·lectius que atenem als barris.

A quina dimensió de la democràcia i objectiu del Pla de Drets Humans de Catalunya es
corresponen les mesures o bones pràctiques assenyalades?:
Democràcia Igualitària: Dret a la salut i al benestar i dret a l’educació
Democràcia dels Infants:
Mantenir les activitats com entitat essencial ha garantit que poguessin gaudir de l’estiu i
seguir realitzant les activitats diàries

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?:
Durant el confinament, els infants van quedar molt perjudicats sobretot els que no gaudien
d’espais, tant per la salut física i mental com per la socialització. Alguns van patir pressions de
famílies molt tensionades.
La manca d’eines de connexió virtual mínimes. És una Bona Pràctica que ens expliquin certes
famílies com van poder tirar endavant amb l’escola i vivint en habitacions. Heroiques!!!

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?
El fet de considerar la nostra activitat essencial, va permetre minimitzar efectes.
Es van oblidar dels joves en situació irregular als ulls de les lleis que tenim

Quines mesures creieu que caldria adoptar en aquest marc per enfortir la garantia de
drets?:
És absurd que encara no es tingui un pla per garantir la connexió mínima virtual a certes
famílies i barris.
Els joves que viuen al carrer.
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