TAULA SECTORIAL SOBRE DRETS SOCIALS DEL PACTE PER BARCELONA

LA CRISI ECONÒMICA I SOCIAL DEL CORONAVIRUS A CATALUNYA (Enquesta
online de Save the Children 21/05/2020 a 324 famílies catalanes i 1800 d’arreu
de l’Estat)
•

El 48,1% dels pares i mares catalans enquestats pensa que aquesta crisi
afectarà la seva economia negativament i de manera prolongada en el
temps, una xifra per sobre de la mitjana estatal que se situa en el 43,5%.
A les famílies catalanes més vulnerables aquesta xifra assoleix el 68.3%

•

La crisi econòmica del coronavirus ha fet que 4 de cada 10 famílies
catalanes hagin perdut la feina temporalment, i 1 de cada 10 de manera
permanent. De les que no han perdut la feina, la meitat ha patit una
retallada de sou temporal.
Pel que fa de les famílies en situació més vulnerable, el 64,2% ha perdut
la feina de manera temporal, el 23,3% de manera permanent i al 69,4% li
han rebaixat el sou.

•

4 de cada 10 famílies catalanes han reduït despeses en alimentació i el
22% ha retardat el pagament del lloguer o la hipoteca. El 56,8% de les
famílies enquestades ha disminuït despeses en oci i la meitat ha deixat
d’anar al dentista tot i necessitar-ho. És especialment preocupant el fet
que el 91,5% de les famílies en situació de vulnerabilitat hagi hagut de
reduir despeses en alimentació i el 47,5% hagi retardat el pagament del
lloguer o hipoteca.

•

Un 25% dels nens i les nenes assegura no sentir-se segur amb les
assignatures i pensa que necessitarà classes de reforç, tot i que el 29,5%
diu que l’ensenyament a distància l’ha ajudat a ser més independent en
els estudis. 4 de cada 10 infants volen tornar a l’escola el més aviat
possible.
No sentir-se segur/a amb les assignatura afecta a 1 de cada 3 (30,7%)
infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.

MÉS MAL EM FA A MI (Informe de Save the Children sobre violència durant el
confinament 3/06/2020)
Segons enquesta de Save the Children, el 31% dels pares i mares a
Catalunya indica haver viscut situacions de tensió o conflicte amb els
seus fills i filles durant el confinament i 1 de cada 4 assegura haver perdut
els nervis en alguna ocasió, arribant a cridar o a insultar el menor. I el
més preocupant, el 12,5% admet haver pegat el seu fill o filla en aquest
període.
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RECOMANACIONS

DIAGNOSTICAR
Diagnosticar l’impacte i les necessitats generades per la crisi del COVID-19
sobre la infància en matèria de salut, educació, violència, i pobresa, per elaborar
mesures en base a l’evidència.

DETECCIÓ I ACTUACIÓ RÁPIDA DAVANT DE LA VIOLÈNCIA
Estem preocupades per la violència que han pogut patir molts infants durant el
confinament. Segons l’ICD, sabem que hi ha hagut un 88% més de notificació de
violència masclista però no sabem res dels infants maltractats.
Els casals d’estiu i colònies urbanes seran segurament els primers espais de
retorn aliè a la família per als nens, nenes i adolescents i és necessari estar
preparats per poder detectar possibles situacions de violència.
•

Preparació i formació dels professionals que estaran a càrrec dels nens
i nenes en les activitats d'oci i temps lliure, i dels professors i professores
per a poder detectar o acollir la verbalització de situacions de violència
viscudes durant el confinament. La resposta, gestió i acompanyament
que es faci d'aquestes situacions és de vital importància no sols per a la
recuperació emocional i psicològica sinó també per a evitar possibles
repeticions de la situació de violència viscuda.

•

A més, és important que coneguin els protocols d'actuació i de prevenció
de riscos per a garantir espais segurs i de protecció per als nens, nenes
i adolescents que participin de les seves activitats o equipaments.

•

Les programacions de les diferents opcions d'oci i educació que es
plantegin han de contemplar l'acompanyament de les diferents possibles
situacions de violència viscudes pels nens i nenes, evitant la
revictimització o posant en crisi el seu equilibri emocional i estratègies
adaptatives de supervivència

•

Reforçar la capacitat de detecció, identificació i actuació davant la
violència dels Serveis Socials i de Protecció, docents i altres
professionals que treballen amb infància, ampliant plantilles, perquè tots
els nens i nenes víctimes de violència, puguin ser atesos. (Visita a
domicili, visita de les famílies a SS, modalitats per parlar amb el nen a
soles)
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REDUIR LA POBRESA
•

Ampliar la partida pressupostària de l'oficina d'habitatge per a ajudes
d'emergència per al pagament del lloguer per fer front a les noves
sol·licituds relacionades amb la crisi sanitària.

•

Establir un acord de solidaritat entre les empreses privades gestores de
subministraments de la ciutat (AGBAR) per cancel·lar els pagaments de
les famílies més vulnerables i evitar que aquestes acumulin deutes que
difícilment podran pagar en sortir de la crisi sanitària.

ORGANITZAR I DIFONDRE OFERTA OCI EDUCATIU A LA CIUTAT
•

Elaborar guies de recursos regionals d'oci educatiu, fonamentalment
rural i a l'aire lliure, que siguin adequades per als nens, nenes i
adolescents, de manera que els pares i mares puguin comptar amb una
àmplia referència de recursos i activitats que poder realitzar amb els
seus fills/es. Aquesta guia haurà de fer-se arribar especialment a les
famílies més vulnerables i contemplar especialment activitats que puguin
realitzar-se de manera gratuïta i universal (rutes de senderisme, zones
de bany, zones d'acampada controlada, reserves d'animals, museus
etnològics, parcs infantils, etc.).

•

En cas que la tornada a l'escola es realitzi de manera gradual i
semipresencial, promoure la programació d'activitats extraescolars
coordinades per l’Ajuntament o entitats socials que puguin
desenvolupar-se en els moments en els quals els alumnes no tinguin
classe presencial (en diferents torns).
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