
Les desigualtats més discretes que hom 
tolerava en el si de les nostres mateixes 
democràcies han donat lloc a contrastos 
esfereïdors en un context de pandèmia 
entre els ciutadans, per exemple, que 
perden la seva feina i els qui poden 
refugiar-se en les segones residències 
més confortables. En les grans ciutats, les 
bosses de pobresa pateixen, de manera 
especialment crua, els efectes de la Covid 
19. El cas de ciutats com la nostra és 
evident. Moltes famílies viuen aglomerades 
en petits apartaments insalubres i precaris 
amb tota mena de necessitats. 

 No es poden reduir totes aquestes 
qüestions de justícia únicament a l’impacte 
de la Covid 19, però el virus ha accelerat 
les desigualtats tant en les democràcies 
occidentals com en el conjunt del planeta, 
per bé que els estats dotats d’un sistema 
universal de salut i d’atenció social han 
pogut salvar, molt millor, els efectes de la 
pandèmia. Molts ciutadans, per exemple, 
no haguessin pogut pagar de la seva 
butxaca la costosa cura que suposa 
romandre setmanes en una unitat  de 
cures intensives. 
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Mentre aquesta pandèmia que marcarà la història del segle XXI es des-

envolupa de manera inèdita i tràgica davant dels nostres ulls, les conse-
qüències s’estan mostrant de manera evident. Augmenten les desigual-
tats socials -tant en el si de la comunitat, com també a escala mundial- i 
això posa sobre la taula qüestions molt complexes sobre justícia social. 

Cap nen sense el caliu d’una llar



Les epidèmies i les crisis huma-
nitàries revelen l’extensió de les 
desigualtats socials que hom to-

lera en temps ‘normal’

format en la Harvard School of Public 
Health creu que una societat justa ha de 
posar en joc les institucions que atenuïn 
les desigualtats de salut i, per això, cal tenir 
en compte els factors socials que hom pot 
controlar, tot redistribuint els recursos de la 
manera més equitativa possible. Aquesta 
defensa	 filosòfica	 d’un	 sistema	 públic	 de	
salut descansa sobre la idea de justícia 
distributiva i sobre el principi democràtic de 
la igualtat d’oportunitats. 

 Aquest model faria que, en situacions 
d’urgència, tot hagués estat diferent. Les 

epidèmies i les crisis humanitàries revelen 
l’extensió de les desigualtats socials que 
hom tolera en temps ‘normal’. Aquestes 
haurien tingut un impacte greument 
diferent sobre la salut de la població si 
les mesures polítiques s’haguessin pres a 
temps per compensar les diverses formes 
de precarietat social i econòmica i les 
discriminacions sistèmiques. 

 La pandèmia del coronavirus ens 

obligarà, tal vegada, a desenvolupar models 
alternatius d’economia internacional i 
d’organització	social	a	fi	de	prevenir	millor	
les futures crisis que poden venir. Les 
disparitats socials accentuades per la 
pandèmia mostren, de manera fefaent, les 
grans esquerdes d’un ordre mundial que 
permet aquestes desigualtats abismals. 

 Les crisis sanitàries i mediambientals 
revelen de manera inquietant la 
interdependència estructural que ens lliga 
els uns als altres. Si l’argument moral 
no és prou poderós per a convèncer, 
si els principis ètics de la solidaritat no 
són prou persuasius per a molts, els 
escèptics hauran de reconèixer, com a 
mínim, l’argument instrumental segons el 
qual l’interès nacional ben entès passa, 
necessàriament, per la cooperació entre 
tots. 

 La millor manera de preparar-
se per evitar les catàstrofes futures és 
traient lliçons de la crisi actual i, per 
això, cal pensar la justícia distributiva en 
salut des d’avui. També, nosaltres, com 
a organització, hem d’estar molt atents a 
totes aquestes conseqüències i respondre 
activament prioritzant sempre l’interès de 
l’infant vulnerable.


