
 
 

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:  Col·legi de Periodistes de Catalunya 
 
Nom de la persona del Consell Assessor de l’EDHC que respon el qüestionari:  Xavier Puig i 
Alícia Oliver 
 
 
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: 
 
Establir un seguit de recomanacions orientades als i les professionals de la informació i la 
comunicació. Informar en tot moment de les mesures sanitàries preventives que recomanaven 
les autoritats sanitàries, i traslladar-les al col·lectiu de professionals a través dels canals que ens 
són propis del Col·legi de Periodistes de Catalunya. La voluntat ha estat la de garantir el Dret a 
la informació respectant les mesures, minimitzant les molèsties provocades per la restricció de 
mobilitat i garantint en tot moment la seguretat dels treballadors i treballadores. Lluita contra 
la desinformació.  
 
 
 
 
 
 
 
Enumereu les persones o col·lectius que han estat destinatàries d’aquestes mesures o bones 
pràctiques: 
 
Professionals de la informació i la comunicació. 
Ciutadania en general 
 



 
A quina dimensió de la democràcia i objectiu del Pla de Drets Humans de Catalunya es 
corresponen les mesures o bones pràctiques assenyalades?: 
 
Al bloc de Democràcia plural. Objectiu 11 
 
 
 
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?: 
 
El Dret a la lliure circulació de persones s’ha vist restringit, por motius sanitaris, des del moment 
en què es va aplicar el decret d’alarma i els confinaments en totes les seves fases. 
 
El Dret a la informació, tot i que va ser un servei considerat “essencial”, en alguns moments hi 
va haver força obstacles per complir amb aquest deure que tenim els i les professionals de la 
informació. 
 
 
 
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? 
 
Entenem que compleix amb la legislació vigent, i estaven justificades per la situació de 
pandèmia. La proporcionalitat seria discutible, especialment perquè hi hagut persones que 
necessiten d’aquesta mobilitat que va ser restringida, com ara persones amb malalties 
psicològiques que segurament han patit seqüeles.  
 
 
 
 
 
Quines mesures creieu que caldria adoptar en aquest marc per enfortir la garantia de drets?: 
 
Especialment mesures de diàleg amb els sectors, com el de la informació i la comunicació, per 
a garantir el dret a una informació de qualitat per tal d’afavorir la participació ciutadana com a 
garantia de control democràtic del poder. 
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