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ADVERTÈNCIA DAVANT LA SEGONA ONADA DEL CORONAVIRUS

Científics i sanitaris se sumen
al ‘no als desnonaments’
b Envien una carta

al president Sánchez
per demanar-li una
«suspensió efectiva»
HELENA LÓPEZ
BARCELONA

M

és d’una dotzena
d’entitats del món
de la salut i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) van enviar ahir una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual li demanen la
suspensió «efectiva» de tots els
desnonaments de famílies en
situació de vulnerabilitat pels
efectes negatius en la salut. «La
pèrdua sobrevinguda de la vivenda situa aquestes persones,
a més, com a col·lectiu de risc
per infectar-se de Covid», insisteixen els professionals de la
salut, salut mental i salut comunitària signants.
Entitats, col·legis professio-

b Remarquen que

els desallotjats tenen
pitjor salut mental,
física i social
nals i societats científiques exposen que hi ha nombrosos estudis en els quals es demostra
que existeix una relació clara
entre els desnonaments i la
pèrdua de salut psicològica, física i social, i que això succeeix
des del moment en què existeix l’amenaça de perdre la vivenda fins que es produeix
l’execució, si aquesta arriba.
«En el
cas dels menors d’edat –en el
60% dels casos l’últim mes a
Barcelona n’hi havia–, es produeix un greu impacte en el seu
benestar, afectant principalment el seu estat d’ànim, autoestima i rendiment escolar»,
apunten. A més, en l’actual
pandèmia, les persones en risc
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de desnonament tenen més
probabilitats d’infectar-se, una
cosa que s’explica perquè sovint es veuen obligades a traslladar-se a casa de familiars o
amics, fet que augmenta la sobreocupació de vivendes i redueix les possibilitats d’una higiene adequada.
Aquesta precarietat en la vivenda, prossegueix la carta
que també han enviat al ministre Ábalos, incrementa, a
més, el risc de patir altres inseguretats, com ara l’alimentària, la laboral i la residencial.
Així doncs, conclouen, «disposar d’una vivenda digna no només és clau per a la salut i el
benestar de les persones, sinó
que també té un rol destacat
en un control adequat de la
pandèmia».
La carta està firmada pel
Grup de Vivenda i Salut de
l’ASPB, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), el Col·legi Oficial
de Psicologia de Catalunya
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(COPC), el Col·legi Oficial de
Treball Social de Catalunya
(TSCAT), la Societat Catalana de
Pediatria, la Societat Catalana
de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), l’Associació
d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFICC), el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP),
la Fundació Àmbit Prevenció,
Marea Blanca Catalunya, Associació Col·lectiu Sísif i Rebel·lió
Atenció Primària.
/ L’alcaldessa de Barcelona va rebre
ahir representants d’alguns
dels col·legis professionals signants de la carta per mostrar el
seu recolzament explícit a la
iniciativa. «Ja no és només
l’ajuntament, no són els moviments socials; estem parlant
que són els professionals, els
que estan en la primera línia de
la salut pública, els que estan
llançant un crit d’alerta per parar aquest despropòsit», va assenyalar l’alcaldessa.
Colau també va insistir que
no es poden dedicar recursos
públics a deixar persones vulnerables sense casa en un moment en què ens estan dient
que ens quedem a casa. «Més
enllà de la moratòria, a mitjà
termini s’ha de plantejar un
canvi de la llei, que la llei distingeixi i diferenciï els casos de
vulnerabilitat», va reiterar. H
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