
Ciutadania

e n s  u n e ix  o  e n s
s e p a r a?  
Aquest virus...ens uneix o ens separa? Per què diries que  ens uneix? Per què diries
que ens separa? Et sents més unida o unit a les persones del teu voltant? I amb les
persones de tot el món?

Ens separa i ens fa tenir por del contacte amb les altres persones. Ara ens

mirem tots amb desconfiança. 

Sembla que els governs de cada país ho hagin de gestionar per separat, competint amb els altres a l'hora de

comprar materials, donant-se les culpes de l'inici de la pandèmia i amb una guerra de dades qui té més

morts, qui ho gestiona menys pitjor. 

Ens separa perquè ha fet créixer les desigualtats. No, aquesta pandèmia no la
pateix tothom igual!

Ens uneix perquè ara totes les persones, tota la humanitat, enfrontem un problema i un repte comú: o ens en sortim tots o no se'n surt ningú!

Ens uneix perquè s' ha vist clar que les fronteres només són administratives. Tots som humans

i compartim les mateixes condicions: ens morim davant els mateixos perills, patim davant les

mateixes malalties, ens organitzem davant les mateixes pors, i ens ajudem amb les mateixa

solidaritat. 

Malgrat la distància, jo tinc la sensació que ara sóc més a prop dels altres: perquè tots hem
viscut aquesta situació i ens ha afectat, i ens hem hagut de donar suport i d'ajudar. Ara quan
pregunto a algú "com estàs?", em contesta de veritat. 

A mi m'ha unit més a les persones del meu voltant: hem parlat més, ens hem trucat

més, quan ens hem vist ho hem fet amb més ganes. Tinc la sensació que ara valoro una

mica més la companyia i el contacte amb les persones que estimo. 

Ens separa perquè s'han tancat les fronteres. Ja no et pots moure pel món com abans. 

Jo crec que ens uneix perquè ens ha humanitzat a tots: ens ha fet adonar de què és l'important i

ens ha recordat que som vulnerables. Totes les persones del món compartim aquesta

vulnerabilitat, i les ganes de cuidar-nos i de viure. 



Durant el mes de març i abril de 2020 es van viure uns dies força crítics: la sanitat va
estar a punt de saturar-se. És a dir: el nombre de persones que necessitaven ser
ingressades creixia tant que va estar a punt de superar el nombre de llits i recursos
dels què disposaven els hospitals. 
Per sort, no es va arribar a aquest punt. Si s'hi hagués arribat, s'haurien d'haver pres
decisions molt difícils: si no hi ha llits per a tothom, qui decideix qui té lloc i qui no?
Com es pot decidir a qui es pot atendre i a qui no? A qui es pot deixar morir?

En grups de 4 o 5, imagineu-vos que formeu part del comitè ètic d'un hospital. Heu
de redactar un protocol per afrontar aquesta saturació: quins criteris hauria de
seguir el personal sanitari a l'hora d'ingressar pacients, si es dona el cas que no hi ha
lloc per a tothom?   

D E C I S I O N S  D I F Í C I L S  
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https://www.vilaweb.cat/noticies/evitar-colapse-sistema-salut-editorial-vicent-partal/



i g u a l t a t  d e s i g u a l  
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Imatge extreta de: 
https://blog.aquas.cat/2016/09/29/desigualtats-salut-infantil/

La pandèmia i la seva gestió han agreujat les desigualtats socials i econòmiques. Unes
desigualtats que ja hi eren i que s'han fet més evidents i més pronunciades. 

Com pot ser que hi hagin crescut les desigualtats si les mesures s'han aplicat a tothom per
igual? Fixa't en aquesta imatge: què passa quan s'apliquen mesures iguals sobre persones
que es troben en situació de desigualtat? 

Per grups, penseu en les vostres experiències 
personals i en les situacions que conegueu 
del vostre poble o ciutat.

Quins són aquells elements que generen o han 
generat situacions de desigualtat en el vostre 
poble o ciutat quan les normes han estat 
iguals per a tothom? Coneixeu mesures per 
pal·liar aquestes desigualtats?

(p.ex: la mesura de confinament ha estat igual 
per a tothom, tant per als que viuen en cases grans 
com pels que viuen en habitacions petites; la mesura d'estudiar en línia ha estat igual per a tothom, tant per als
que tenen internet a casa com per als que no en tenen; la mesura de no poder acompanyar als hospitals ha
estat igual per a tothom, tant per als que se'ls estava morint un familiar com per als que no, etc). 



L'any 2008  es va viure una crisi econòmica molt diferent a la del 2020. En aquell cas,
el sector immobiliari va viure una gran crisi (podeu buscar informació sobre la
bombolla immobiliària!) que va anar afectant la resta de sectors, com una gran roda. 

L'any 2020 també s'ha iniciat una crisi econòmica, però en aquest cas per motius ben
diferents. A causa del confinament, algunes persones parlen de l'economia
"congelada": s'ha aturat gairebé tot de cop. 

Pensa el cas d'una persona concreta (pot ser real o ficíticia) per explicar aquest
procés. Explica la seva situació laboral i econòmica i com aquesta s'ha vist afectada
pel confinament. També explica si el seu canvi d'hàbits durant l'època del
confinament ha afectat a d'altres persones i empreses: què ha fet que haig causat
que persones i empreses hagin tingut ingressos? Què ha deixat de fer i, per tant, ha
causat que persones i empreses deixessin de tenir ingressos? En algun moment a
alguna de les persones que apareixeran al relat els perilla la cobertura de les
necessitats bàsiques?

r o d a  c o n g e l a d a  

Economia



Fixa't en els elements que tens a continuació. 
Creus que durant el confinament han disminuït o augmentat?
Creus que durant el desconfinament han disminuït o augmentat? 
Per què penses que ha estat així?
I tu, quin tipus d'activitat i de consum has potenciat?

AC T I V I TAT  I  C O N S U M  

Economia

Les subscripcions 
a Tik Tok

Les persones usuàries
dels bancs d'aliments

Les vendes on-line

El preu del gel
hidroalcohòlic

Les xarxes de suport 
social i veïnal

Les compres al
comerç 

local i de proximitat

La cuina casolana
La compra de
preservatius

Les hores d'oci

Les denúncies per 
violència masclista

El consum 
d'antidespressius

L'elaboració
casolana

de mascareres



Durant aquests mesos moltes persones han reivindicat la importància i la
centralitat de l'economia de les cures: activitats que, remunerades o no, estan
destinades a cuidar les persones, a cobrir-ne les necessitats, a sostenir les vides. 

Pensa en les necessitats que tens al llarg d'un dia. Han canviat d'alguna manera,
amb els últims temps? Qui les cobreix o qui t'ajuda a cobrir-les? En quina situació
es troben, aquestes persones? 
Abans de fer l'exercici, podeu provar d'aprofundir en la idea de les necessitats
(fisiològiques, físiques, socials, emocionals, etc). 
Pots fer una graella amb aquestes columnes: 

c u r e s :  n e c e s s i t a t s  
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En quin
moment
del dia?

Quina
necessitat

tinc?

Qui cobreix la
necessitat  o

m'ajuda a cobrir-
la?

En quina situació
es troba

aquesta/es
persona/es?



Agafa l'exemple d'una persona amb una feina amb molt reconeixement
social i una altra que es dediqui a les cures. Imagina't, sense buscar
informació, quin sou deuen cobrar.   Dibuixa dues rodones que representin
els seus sous: si penses que cobren sous iguals, dibuixa les rodones de la
mateixa mida; dibuixa una rodona el doble de gran que l'altra si penses que
un sou és el doble que l'altre, etc. 

Pensa en les tasques i feines que es fan per cuidar les persones i les seves
necessitats i que sí que són remunerades. Per comprovar si les considerem
socialment importants, ens podem fixar en el sou que cobren les persones que
les realitzen. 

Fes una comparativa entre persones que tenen feines amb molt reconeixement
social (futbolistes de 1a divisió masculina; instagramers famosos; directius/ves de
grans empreses; polítics i polítques; altres que se t'acudeixin) i persones que
tenen feines relacionades amb les cures (cuidador/es de gent gran; personal de
la neteja; metges i metgesses; infermers i infermeres; pageso/es; altres que se
t'acudeixin). 

1.

c u r e s :  v a l o r  s o c i a l  

Economia

Pensa en les tasques i feines que es fan per cuidar les persones i les seves
necessitats i que no són remunerades (cuidar familiars malalts o infants, fer el
menjar, les tasques domèstiques, etc). Creus que les valorem o que les
menyspreem? Per què ho penses?

2. Ara busca informació sobre els sous que poden cobrar aquestes persones i
refés les rodones en funció de les xifres reals. Han canviat molt? 



f a k e n ews   

Mit jans  de  Comunicac ió

https://www.newtral.es/el-coronavirus-de-wuhan-epidemia-mundial-de-bulos/20200204/

Durant aquests mesos, com t'has informat del que està passant?
Com podem saber quines informacions i notícies són falses i quines no?
Com saps si una font és fiable o no ho és?
Com saps si una font és oficial o no ho és?
Penses que totes les opinions tenen el mateix valor?

Les notícies falses i les informacions no contrastades han estat protagonistes -i
encara ho estan essent- en aquesta situació.  Segur que tots nosaltres n'hem rebut, i
potser també nosaltres n'hem escampat. 
Les notícies falses no són noves, i amb les xarxes socials i l'ús d'internet fa temps que
estan augmentant. 
Però amb el Coronavirus s'han disparat:  és un virus nou per a les persones i tot just
s'està investigant i començant a conèixer; s'han hagut d'improvisar mesures i moltes
decisions polítiques s'han anat prenent sobre la marxa; en molts moments s'han
tingut més preguntes que respostes; molta gent ha tingut la necessitat d'opinar,
posicionar-se o especular, etc. 



a f e c t a  t o t h o m  p e r
i g u a l?  

Treballen més o treballen menys?
Han millorat les seves condicions o treball o han empitjorat? 
Han millorat les seves condicions econòmiques o han empitjorat?

Més enllà de la sanitària, una de les conseqüències de la pandèmia ha estat una crisi
econòmica. La feina de moltes persones ha canviat molt, però de manera molt
diferent. Com han canviat les condicions de feina a aquests sectors? 

Poblemes  Ecosocia ls

Mestres Personal sanitari Personal de la
neteja

Repartidor/es a
domicili Artistes

Inversors d'empreses de
venta on-line

Estudiants Propietari/es 
de restaurants

Agricultor/es i temporer/es
de fruita



Llegiu/mireu aquestes notícies

Per poder prevenir i controlar els contagis de coronavirus, des dels governs
d'alguns països s'està optant per demanar a la població que es descarregui una
APP. Perquè funcioni, se l'ha de descarregar un mínim del 60% de la població, i
ha de poder seguir la ubicació i l'estat de salut de les persones. 
Aquestes APPs estan generant controvèrsia: algunes persones les defensen i
d'altres les critiquen. 

1.

Temes

Controvert i ts

a p p :  p r o b l e m a  o
s o l u c i ó?  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/les-apps-de-rastreig-de-
bahrain-kuwait-i-noruega-les-mes-invasives-segons-amnistia-

inernacional-llengua-de-signes/video/6047967/

Ahttps://www.ccma.cat/324/noru
ega-retira-lapp-de-seguiment-de-
la-covid-per-problemes-amb-la-
privacitat/noticia/3023154/ñadir

un poco de texto

-- Segueix a la pàgina següent

https://www.laopiniondezamora.es/vida-y-
estilo/tecnologia/2020/06/24/coronavirus-funcionan-

app-rastreo/1252242.html



2. Llegiu aquestes opinions: 

a p p :  p r o b l e m a  o
s o l u c i ó?  

https://cat.elpais.com/cat/2020/04/
17/tecnologia/1587135251_35865

9.html

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/gonzalo-
boye-dades-nostra-

sobirania_490965_102.html

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/maria-
angels-barbara-tecnologies-rastreig-covid-

19_494277_102.html

"I qui no té telèfon? O no vol tenir-hi
internet? Aquestes mesures fan passar

a tothom pel tub dels smartphones i
exclouen qui no hi passi" 

"Però quin problema hi ha? Si tenim
tecnologies que ens poden ajudar a
prevenir els contagis...benvingudes

siguin! Per responsabilitat!" 

"Tothom accepta cookies i
geolocalitzacions, i ara ens fa por cedir

dades? Va home va! 
Si ja les tenen totes!" 

"Menys control i més inversió en sanitat!
Necessitem més testos i més diners en

recerca per trobar la vacuna, i no robots
que sàpiguen on som a cada moment!" 

I tu, què en penses? Si t'haguessis de posicionar, on ho faries?
Podeu organitzar un debat i votació a l'aula. 

Temes
Controvert i ts



R E C U P E RAR  O  R E P E N SAR?  
Una de les conseqüències del confinament ha estat la rebaixa de la
contaminació perquè hi ha hagut menys vols, menys trànsit, menys
moviment a algunes fàbriques, etc. 
Però: quan les activitats es reemprenguin, tornarà la contaminació? 
Moltes persones estan reclamant aprofitar aquesta "parada" per repensar
les maneres de fer i frenar la crisi climàtica. 

Creus que és possible? Què creus que s'hauria de fer per aprofitar aquesta
situació per crear nous models socials i econòmics més sostenibles?

Futur

https://www.ccma.cat/el-temps/la-
contaminacio-a-barcelona-cau-i-

marca-minim-
historic/noticia/2999423/?

fbclid=IwAR3sD7oFAnMfTYXEH7uRy
7OAvgNQnrgODLK3IldfgFyI2ajq8n60

z1JeqGg

https://www.nationalgeo
graphic.com.es/ciencia/

planeta-principal-
beneficiado-por-

coronavirus_15325

https://www.yout
ube.com/watch?
v=QSgcK-AL-g8o



AL T R E S  P R O P O S T E S  

Anàlisi d'anuncis oficials i comercials: quins missatges hi són predominants?
Quins relats hegemònics es construeixen? Amb quina intencionalitat?

Repàs de conceptes econòmics que han tingut molt ressò durant aquests
mesos: ERTO, atur, deute, reactivació, etc. 

Mapització de l'estat actual de la pandèmia: buscar informacions oficials
sobre l'estat de la pandèmia en diferents països, elaborar una llegenda i
crear els mapes. 

Anàlisi d'imatges: recull de fotografies que hagin impactat en aquests
períodes i analitzar-les incloent una mirada empàtica (què viu/pensa/sent
cada una de les persones que hi apareix?) 

Repàs històric d'epidèmies amb gran impacte social: quan es van donar?
Per què? Quines conseqüències han tingut?

Anàlisi de discursos de l'odi, relats racistes: buscar exemples de discursos
polítics i socials en què s'hagi assenyalat i criminalitzat a grups socials
concrets que, per condició o procedència, se'ls culpabilitza d'una pandèmia
que és mundial i humana. 

Comparació d'inversions econòmiques (es pot usar el mateix exercici que el
de les boles): quan s'inverteix en investigació? I en sanitat? I en educació?
Quant s'inverteix en l'exèrcit? Quant de finançament rep el futbol? I la
banca? 

Cerca d'iniciatives en l'entorn proper: en el barri, poble o ciutat, quines
iniciatives socials, culturals, etc. s'estan duent a terme per minimitzar els
efectes negatius de la pandèmia i les seves conseqüències?



i  l a  g e n t  v a
s a n a r .  
i  v a  s o m n i a r
n o u s  h o r i tzo n s ,
n o v e s  f o r m e s  d e
v i d a .  

QUAN  EL  CORONAVIRUS  VA  CANVIAR  EL  MÓN

Kitty O'Meara
"And people stayed home"


