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Des del Consell d’Associacions de Barcelona, plataforma associativa que recull 

les principals federacions d’associacions de la ciutat, i davant de la situació de 

crisi sanitària, econòmica, social i humanitària a escala mundial provocada per 

la pandèmia de la COVID-19, volem fer presents les vulnerabilitats que ha fet 

aflorar l’actual crisi i també els potencials que se’n deriven. 

 

Per això proposem al plenari del Consell de Ciutat: 

 

• Denunciar les vulnerabilitats que pateixen les persones i afecten els 

seus drets bàsics que estem descobrint al darrere d’aquesta crisi, que hem 

fet explícites des de la societat civil organitzada després de la crisi 

econòmica del 2008 i que un altre cop està colpejant també les persones 

més dèbils. 

            

• Continuar el treball de diàleg que s’ha fet al llarg dels anys a la nostra 

ciutat  donant suport al Pacte per la ciutat a fi que permeti desenvolupar 

accions concretes, entre d’altres un Pla d’Emergència Social a 

Barcelona  que vetlli perquè els drets bàsics de les persones estiguin 

garantits. 

 

• Fer un memorial a les víctimes. Més enllà de les vulnerabilitats que ha 

destapat aquesta crisi, també ens està impactant la duresa de la mort en 

solitud i amb la dificultat de retre’ls un darrer homenatge. Per això 

proposem un homenatge ciutadà a totes les persones mortes durant el 

període de confinament de la Covid-19, sense menystenir les accions 

que es puguin fer als barris de la ciutat. 

 

 

 

• Finalment, i com dèiem, aquesta crisi ha posat de manifest els potencials 

de la nostra ciutat. La ciutadania a nivell individual i col·lectiu, des de 

moltes associacions i entitats, ha anat teixint xarxes de suport mutu i 

voluntariat. També han estat els treballadors i treballadores els que han 

sostingut la nostra ciutat tot garantint-ne la continuïtat dels serveis bàsics. 

Demanem que es faci un reconeixement explícit com a ciutat a 

aquestes persones i es recordi al llarg dels anys la capacitat col·lectiva 
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de donar respostes. En aquest sentit, més enllà del reconeixement, 

demanem un suport explícit al teixit associatiu que ajuda a sostenir 

aquesta situació. 

 

Per la nostra banda, i en coordinació amb les entitats de la ciutat, ens 

comprometem a seguir facilitant l’acció col·lectiva i denunciar les causes 

estructurals que anem trobant darrere d’aquesta crisi. 

 
 


