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INTRODUCCIÓ: 

L’emergència generada per la Covid ha sacsejat la nostra vida i la sensació de 

control sobre aquesta i el nostre futur. La por a emmalaltir nosaltres o els nos-

tres familiars i persones properes, els canvis en els nostres ritmes vitals, el confina-

ment, el tancament de les escoles i de molts llocs de treball, les mesures d’aïlla-

ment i de protecció,… han convertit el nostre escenari habitual en un entorn es-

trany, inhòspit i han contribuït a experimentar la vivència de vulnerabilitat, d’altera-

ció d’allò conegut, d’incertesa... El desconcert, la por, l’angoixa, la confusió han es-

tat emocions compartides i hem estat enfadats, inquiets, preocupats, afectats, 

commoguts, tristos… Hem compartit emocions, però també hem compartit la soli-

daritat de reconèixer les nostres actuacions: mascaretes, confinament, higiene de 

mans, distància social, ..., com a significatives pel que contribuïa al bé comú. Enca-

ra estem en plena pandèmia i, per tant, no tenim una clara perspectiva del que això 

ens reportarà a mig i llarg termini però com a Comitè d’Ètica Assistencial BCN Salut 

Mental considerem que no podem restar aliens a aquesta situació, que ens està col-

pint individualment i com a societat. Per tant, volem compartir en un butlletí algu-

nes de les nostres reflexions. 

COVID i salut 

La crisi generada per la pandèmia té moltes dimensions. Davant l’emergència sani-

tària s’ha prioritzat la salut per sobre de la llibertat i la dignitat, dos valors 

fonamentals de l'ésser humà. L’emergència i gravetat de la pandèmia ha portat a 

què el focus s’orientés al benestar físic en termes de la malaltia infecciosa respira-

tòria, però és un fet que ha deixat desatesos molts altres aspectes que formen part 

de la salut. Si el 80% dels determinants de salut estan fora del sistema sanitari (1). 

en un context com aquest amb incertesa laboral i pèrdua de llocs de treball, amb 

problemes d’habitatge, amb confinaments obligats a vegades en entorns tan físic 

com relacionalment poc apropiats, és molt probable que es vegin situacions de gran 

patiment emocional en la població i un agreujament de la situació psicopatològica 

d’algunes persones que ja patien un trastorn mental.  

Les conseqüències socials i econòmiques poden arribar a ser devastadores 

(2). Un dels aspectes que hi incideix més té a veure amb la inseguretat laboral deri-

vada de la pandèmia. Les persones amb més inseguretat laboral són les que més 

estan patint psicològicament, amb símptomes relacionats amb l’ansietat, la depres-

sió i l’insomni. Les dones, per ser el grup on més recauen les cures i la conciliació 

laboral, és un dels grups més afectats. Un altre grup són els joves degut al futur 

incert. Un altre col·lectiu vulnerable han estat els infants, que han patit el confina-

ment sense escola, sense relacions externes ni possibilitat de contacte amb els 

iguals, en un moment de la vida que afecta al seu desenvolupament. El dret a l’e-

ducació és un dret fonamental per a tots el infants i joves. L’ensenyament a distàn-

cia és una modalitat que només arriba a determinades famílies, no solament per la 

falta de mitjans tècnics sinó perquè requereix que la família pugui donar suport a 

l’infant, amb el que augmenta l’exclusió social (3).  

COVID i organització assistencial 

Des del sistema sanitari i social s’ha fet un gran esforç per part dels professio-
nals per tal de donar una resposta ràpida a unes circumstàncies insòlites 
d’incertesa, que demanen actuacions que poden posar-nos i que ens han 
posat davant de dilemes ètics. 

A nivell d’organització assistencial s’ha fet ús dels mitjans telemàtics, els quals po-

den produir-nos la falsa percepció de que ja estem cobrint les necessitats d’atenció  
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dels pacients, quan estem fent un determinat tipus d’assistència que no pot substi-

tuir a l’acompanyament des del vincle presencial, molt necessari per a determina-

des persones. Tanmateix, ha posat de manifest una bretxa digital que aguditza la 

desigualtat. Per la qual cosa, cal incloure altres mecanismes de suport i acompa-

nyament al malestar i al dolor des del cuidar, des de la comunitat i el suport mutu.   

D’altra banda, els professionals també necessitem ser “cuidats” atès que 

també compartim les mateixes incerteses, angoixes,…i sobretot, per tal de mante-

nir amb responsabilitat el compromís professional amb la nostra vinculació al siste-

ma sanitari i social. 

Davant la incertesa vital i la inseguretat econòmica que pateix bona part de la nos-

tra societat, en l’actual context econòmic s’hi afegeix la dificultat de poder accedir 

als serveis de l’Administració que regulen les prestacions, les tramitacions, etc., 

obligant sovint a tramitacions digitals que no estan a l’abast de moltes persones. 

COVID i societat 

La Covid ha aparegut en una societat que no l'esperava. Una societat que es 

pensava invulnerable però que avui està experimentant la vulnerabilitat en un grau 

que no creia possible. Aquesta vulnerabilitat no té una única font (4). La primera la 

trobem en la nostra incapacitat de reconèixer que som part del món natural, i, per 

tant, la globalització, la destrucció de boscos, la disminució de la biodiversitat, pro-

picia l’expansió dels virus i el deteriorament dels ecosistemes. La segona en pensar 

que el benestar es basa en l'acumulació, que l'acumulació és infinita i que, per tant, 

accelerar l'acumulació és accelerar el benestar. La tercera la trobem profundament 

arrelada en la nostra forma de vida, acostumada a patologitzar problemes existen-

cials. 

Al mateix temps, la Covid ens ha fet veure que per revertir la situació només 

tenim un camí: redistribuir allò acumulat i començar a pensar en que no 

podem acumular més. La pandèmia ens ha fet veure que la pobresa no és la 

manca d'acumulació, que aquesta és quelcom més profund. És tracta de la pobresa 

ètica del “campi qui pugui”, de l'individualisme egoista. Les retallades de fa 10 anys 

s’han convertit en la precarització del sistema de salut, de l'educació i dels serveis 

socials. Plou sobre mullat en moltes llars sense llar, en moltes persones sense feina 

o amb una feina que no els permet arribar a fi de mes. Plou sobre mullat respecte a 

uns professionals cremats, sobre les persones soles, grans, infants, sense sostre, 

malalts. És possible que sense retallades als sistemes públics la pandèmia hagués 

arribat igual, però no ens hagués afectat igual. 

És per això també, que enmig d’aquesta pandèmia i des de diferents sectors i movi-

ments socials han aparegut propostes per a blindar les garanties d’alguns 

drets fonamentals que la crisi social i econòmica ha ressaltat, de nou. Entre 

d’altres, la proposta d’una Renda Bàsica Universal (RBU) i incondicional ha anat 

guanyant terreny, també des de l’àmbit de la salut mental (5).  Una RBU podria ga-

rantir una seguretat econòmica mínima per a tothom sense condicions, ni requisits 

inaccessibles.  

Ens necessitem els uns als altres. La pandèmia ens fa veure això i moltes coses 

més, com per exemple que els recursos no són un objectiu en ells mateixos, que no 

cal acumular-los sinó distribuir-los. En definitiva ens descobreix la nostra inevitable 

interdependència.          
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