
 

Des de CATAC-CTS/IAC, ens solidaritzem amb totes les persones que estan patint les 

conseqüències de salut, econòmiques i socials d'aquesta crisi. I les animem a mobilitzar-se en 

defensa dels drets col·lectius.  

No es pot respondre a aquesta situació, només implementant mesures prohibitives i 

repressives i alguna lleugera intervenció sanitària, que no s'enfoca tampoc en la base del 

problema. 

Una crisi d'aquestes dimensions necessita accions que incideixin en la salut de les persones en 

el seu espectre més ampli, i tingui en compte els determinants socials de la salut. A cada 

mesura que prenen el Govern i el Gobierno per evitar la propagació del virus, hi trobem a 

faltar una contramesura social.  

No es poden tancar negocis i obligar als propietaris a seguir pagant rebuts de subministrament, 

lloguers i quota d'autònoms. Tampoc es pot pretendre que un petit propietari segueixi pagant 

sous en aquestes condicions i la majoria de gent no es pot permetre estar 15 dies sense 

ingressos. Però ningú dona solucions i moltes famílies es veuen abocades a la pobresa d'un 

dia per l'altre o a l'extrema pobresa. 

Es confon constantment el distanciament físic que evita la propagació del virus, amb el 

distanciament social, que aïlla a les persones i afecta la salut mental de grans i petits. Sembla 

que els que prenen les decisions tiren pel camí fàcil i ens demanen que ens tanquem a casa els 

caps de setmana, però la resta de dies hem d'anar a treballar, sovint anxovats al transport 

públic, o bé en llocs on no es compleixen les mesures de seguretat, i les inspeccions de treball 

brillen per la seva absència.  

Tot i la crítica que fem d'aquesta nefasta gestió, en cap moment ens trobareu compartint 

ideari amb els que es volen aprofitar del descontentament generalitzat, per introduir les seves 

idees irracionals, negacionistes, totalitàries i individualistes. No es pot donar ni una mica d'alè 

a qui en nom de la llibertat individual, vol esclavitzar la societat sota el jou del feixisme. És 

responsabilitat col·lectiva foragitar aquests grupuscles del nostre entorn, perquè no tenen 

cabuda en una societat democràtica.  

Una vegada més, ens reafirmem en la idea que cal, ara més que mai, una Renda Bàsica 

Universal, que garanteixi l'existència material a tothom, com la forma més ràpida i eficaç per 

fer front a les desigualtats socials que han existit sempre, però que s'han vist molt agreujades 

amb aquesta crisi. Una Renda Bàsica ha de formar part d’un paquet de mesures per posar fre a 

les grans desigualtats que travessen les nostres societats on cada cop més una petita elit 

concentra bona part de la riquesa mentre una immensa majoria passa dificultats per acabar el 

mes o viu en la més absoluta precarietat. 

Des del nostre sindicat valorem la Renda Bàsica com una mesura que podria contribuir a 

redistribuir millor la riquesa dels més rics als més pobres, amb una reforma fiscal, ja que 

tothom la percebria però no tothom hi guanyaria.  

També entenem que la Renda Bàsica acabaria amb l’estigmatització de molts grups de 

població que pateixen amb els actuals subsidis i ajuts que requereixen d’un munt de 



condicions i una burocràcia costosa i lenta, fent inviable en molts cassos la seva tramitació, 

com s’ha demostrat amb l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya.  

En l’actual situació i degut a les contrareformes laborals que han vingut realitzant els 

successius governs del PSOE i del PP, la terrible precarització del mercat laboral és un fet que 

com a sindicat ens trobem a diari. Amb una protecció social universal i sense condicions com 

la que proporcionaria una Renda Bàsica es podria contribuir a augmentar la força 

negociadora de molta gent davant d’un contracte de treball precari i així poder tenir la 

llibertat de dir “no” a determinades condicions laborals que amb la pandèmia cada cop són 

pitjors. 

És hora per tant d’una Renda Bàsica universal! 
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