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Nou dossier Pensem.cat: «Canvi 2021»
L'any 2020 quedarà marcat per sempre més com l'any de la pandèmia | Els
canvis viscuts durant aquests mesos, vénen per quedar-se?

L'any 2020 ha estat l'any del 'distància - mans - mascareta'. | Juanma Peláez

(https://www.pensem.cat/grans/temes/1432/canvi-20-21)

La pandèmia mundial de la CoViD-19
(https://www.pensem.cat/grans/temes/1335/repercussions/covid-19) ha causat una crisi planetària
que ha interpel·lat a governants, ciutadans i científics com mai abans no havia passat. En aquest
context, la comunicació, la reflexió i el debat són fonamentals. No hi ha fórmules màgiques ni s'està
davant només d'una crisi sanitària. Hi ha molts aspectes de la vida social que han quedat afectats
i que estan generant noves crisis en diversos àmbits: economia, psicològica, relacions de gènere,
habitatge, etc.
Bona part d'aquestes crisis ja existien abans, però s'han accentuat amb les mesures adoptades
per frenar la pandèmia sanitària. De fet, es pot dir que tota la humanitat viu una mena de convulsió
que no se sap quines seqüeles deixarà. Però sí que se sap que caldrà adoptar noves mesures, canvis
en les polítiques públiques i potser una altra manera d'entendre la vida en societat. Per aquest
mateix motiu, cal una mirada des de les Ciències Socials i Humanitats a tot allò que passa,
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una mirada que reivindiquem en aquest dossier.
Així doncs, des de Pensem.cat hem proposat a una quinzena de persones expertes en diverses
matèries que expliquin com preveuen que la CoViD-19 afectarà la nova situació al conjunt de
la societat, tenint en compte que està incidint de ple en un sistema de vida relativament
estabilitzat d'uns anys ençà.
Els experts que participaran al dossier «Canvi 20-21»
(https://www.pensem.cat/grans/temes/1432/canvi-20-21) seran:

Salut: Carme Carrión
Economia: Guillem López Casasnovas
Renda: Benet Fusté
Turisme: Francesc Romagosa
Participació política: Carol Galais
Habitatge: Carles Donat
Educació: Sheila González i Xavier Bonal
Tecnologia: Josep M. Ganyet
Cultura: Nicolás Barbieri
Llengua: Xavier Vila
Periodisme: Carmina Crusafon
Cultura audiovisual: Emili Prado
Viure 'on line': Carmen Echazarreta
Filosofia i ética: Jordi Vallverdú

Setmanalment, cadascun en el seu respectiu àmbit d'expertesa, respondran a les següents
preguntes:
Quins són els efectes principals que ha tingut la pandèmia de la CoViD-19 en el seu àmbit
d'expertesa?
Fins a quin punt tindrà efectes a llarg termini en aquest àmbit?
Com han afectat o afecten les polítiques adoptades en l'àmbit en qüestió?
Quines mesures o polítiques caldria aplicar a partir d'ara, tenint en compte la situació creada per la
pandèmia?
Hi ha alguna altra dada rellevant que sigui convenient de conèixer?
Bibliografia rellevant

Des de la Fundació Congrés de Cultura Catalana h
( ttps://fundaciocongres.cat/) , entitat editora del
Pensem.cat, es té la convicció que l'expertesa acadèmica s'ha de fer arribar al conjunt de la
societat perquè el debat públic sigui fonamentat i ric en matisos. Amb el dossier «Canvi 20-21»
(https://www.pensem.cat/grans/temes/1432/canvi-20-21) s'espera contribuir-hi.
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