
ELS DRETS DE LA PERSONA TAMBE�  SO� N PER A LES PANDE� MIES
Manifest per una gestió�  de la crisi sanita! ria de la COVID-19 demócra! tica i amb drets

«La llibertat nó e�s res me�s que una ópórtunitat per ser millór»
A. Camus

Sóm  cónscients  de  la  cómplexitat  i  dificultats  que  supósa  gestiónar  una  crisi
sanita! ria cóm la derivada de la pande!mia del córónavirus.

Per  a  tóthóm,  cadascu�  amb  les  seves  respónsabilitats,  des  de  les  de  cara! cter
estrictament individual fins a les ma!ximes de cara! cter cól·lectiu, e�s un desafiament
ine!dit i angóixant.

Nó óbstant aixó! , tambe�  tenim la certesa que e�s just en móments greus, cóm l'actual,
quan la sólidesa dels valórs d'un sistema juridicópólí�tic es pósen a próva.

Per aixó! ,  les persónes sótasignants vam decidir manifestar, de fórma pu� blica,  el
nóstre malestar, pór i preócupació�  pels injustificats retallades i retrócessós que la
gestió�  d'aquesta  crisi  sanita! ria  esta!  supósant  per  als  drets  i  llibertats  i,
particularment, per als drets fónamentals.

Sembla  raónable  que,  per  a  tractar  d'aturar  la  pande!mia,  es  puguin  adóptar
mesures d'una certa excepciónalitat que cóndiciónen intensament la nóstra vida
per tal d'evitar els cóntagis. Peró!  en la pólí�tica, cóm va dir Albert Camus, só� n els
mitjans els que justifiquen els fins i nó a l'inreve�s. Per aixó!  un sistema demócra! tic
ha  sempre  fugir  de  la  temptació�  de  prendre  dreceres  que,  amb  l’excusa  de
l'efica! cia, pósin en risc l'esse!ncia mateixa de la demócra! cia,  de la qual els drets
fónamentals i llibertats pu� bliques só� n un pilar imprescindible.

Una  activitat  sanciónadóra  massiva  i  centralitzada,  que  sembla  transfórmar  un
próblema sanitari en un órdre pu� blic, al cóstat de l'u� s expansiu de les habilitacións
legals que fan irrecóneixibles els drets de manifestació�  i reunió� , i busquen limitar
la llibertat d'expressió� ,  fa que urgeixi  un tóc d'atenció�  sóbre una deriva,  cóm a
mí�nim, póc respectuósa amb els principis demócra! tics.

El  póder  judicial  i  el  Tribunal  Cónstituciónal  tenen tambe�  la  respónsabilitat  de
realitzar  un  cóntról  d'aquestes  actuacións  que  garanteixi  l'exercici  real  dels
principis i drets cónstituciónals. E� s indiscutible la necessitat de prótegir la salut
pu� blica, peró! , al mateix temps, han de vetllar perque!  aquestes actuacións nó vagin
me�s enlla!  de l'estrictament necessari per a preservar la vida de les persónes i la
seva integritat fí�sica, i respectin els drets fónamentals i llibertats pu� bliques, eixós
ba! sics d'un estat demócra! tic.

Per aixó!  les persónes que signem aquest escrit apel·lem als póders pu� blics perque!
garanteixin,  sense  arbitrarietats  -próscritas  per  l'article  9.3  de  la  Cónstitució� -,
l'exercici dels drets fónamentals i llibertats pu� bliques, que nó van ser suspesós per
l'actual estat d'alarma .

Perque!  sórtim d'aquesta crisi sanita! ria, que en cap cas e�s una guerra, me�s refórçats
cóm a sócietat i cóm a demócra! cia, el virus nó ha de infectar la integritat i plena
efectivitat dels nóstres valórs fónamentals.
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