
 
COMUNICAT DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA ENVERS LES NOVES 
MESURES DE RESTRICCIÓ DE MOBILITAT NOCTURNA 
 
Barcelona, 27 d‘octubre del 2020 – Les noves mesures de l’estat d’alarma a Catalunya 

aprovades pel Procicat amb vigència des del diumenge 25 d’octubre del 2020 han marcat una 

restricció de la mobilitat nocturna de la ciutadania entre les 22 i les 6 h. La crisi sanitària de la 

Covid-19 segueix provocant que molts països adoptin mesures extraordinàries, com les 

restriccions de mobilitat i els confinaments domiciliaris. Aquestes s’han de dur a terme de 

manera proporcionada i conformement amb el dret internacional.  

 

Des de la Síndica de Greuges de Barcelona volem recordar a la ciutadania que aquestes 

mesures tindran un caràcter temporal, mentre la situació es consideri greu per les autoritats 

competents. I també volem dirigir-nos a l’administració per assenyalar que quan la situació 

sanitària ho permeti, cal apartar el poder d’emergència i que la ciutadania pugui tornar a 

veure garantit plenament el seu dret a mobilitat.  

 

Les restriccions de mobilitat i els confinaments domiciliaris, dues mesures altament 

recomanades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), comporten unes afectacions 

socials i econòmiques. Cal que aquests plans de contingència respectin l’exercici dels drets 

humans i no deixin enrere els col·lectius més vulnerables. Els drets a la protecció social i a la 

no discriminació han de tornar a estar garantits en aquesta segona escomesa de la crisi 

sanitària. Ara més que mai des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona fem una crida al 

govern municipal perquè segueixi apostant per mantenir l’atenció sanitària a la gent sense 

llar, a la gent gran i en general a tots els col·lectius que pateixen més vulnerabilitat.  

 

També ens dirigim als governs i òrgans implicats per denunciar la programació de 

desnonaments el dilluns 26 d’octubre del 2020 a diferents barris de la ciutat de Barcelona. 

No entenem com en un estat d’alarma com en el que estem vivint es pugui deixar persones 

al carrer.  

 

Per últim, com a defensora de la ciutadania barcelonina vull fer una crida a la població a seguir 

actuant amb responsabilitat i a continuar limitant al màxim la mobilitat personal i l’activitat 

social. Només d’aquesta manera els contagis no augmentaran amb el ritme frenètic i 

preocupant de la darrera setmana. La prevenció i l’aïllament social són avui les millors eines 

per a garantir la salut comunitària. 

 


