
GRÀCIES A TOTA LA POBLACIÓ DE MATARÓ I MARESME 

Bon dia 

Volem començar manifestant el nostre condol a les famílies de les persones que ens han deixat i el nostre 

record per totes elles. Darrere dels números hi ha persones i nosaltres ho coneixem bé per la realitat que ens 

ha tocat viure aquests dies. 

Des de la CATAC-CTS/IAC, sindicat majoritari del Comitè de treballadors del CSdM, volem agrair a la població de 

Mataró i Maresme el seu suport i solidaritat manifestat en tot aquest temps, amb aplaudiments cada dia a les 

20 hs, però sobretot també amb l’enviament de materials de protecció de manera totalment altruista, que ens 

va permetre fer front a la pandèmia les primeres setmanes, en millors condicions. Tota la feina que hem tingut 

que afrontar en aquestes llargues setmanes, la hem fet mes reconfortats per aquesta solidaritat rebuda, i no 

només pels aplaudiments, sinó també per aquesta ajuda i suport rebuts de fabricants i proveïdors altruistes, 

particulars, cossos de seguretat, entitats, etc. 

No som heroïnes ni herois, si no treballadores i treballadors que hem fet la nostre feina de la millor manera 

que sabem i podem, amb les angoixes del contagi per la manca de proteccions adequades, la por d’encomanar 

a les nostres famílies, la tensió de veure que no podem arribar a tot, la carrega emocional de ser l’únic suport 

dels pacients i l’esgotament d’aquestes llargues jornades. 

Però no cal que ens equivoquem.  

Encara queda molta lluita per fer i no podem baixar la guàrdia.  

Ara ve el temps de valorar si tot el que tenim és suficient per fer front a una pandèmia com la que ens ha tocat 

viure, d’avaluar si els recursos de personal i mitjans son els adequats, quan ja no ho eren ni per fer front a les 

epidèmies anuals de grip, de revertir les increïbles retallades de la sanitat que ens han portat a aquest 

sobreesforç, fet de molt bon grat però que no volem tenir que tornar a fer.  

Volem una Sanitat Publica forta i capaç de respondre davant de les necessitats de la nostre població. Això es 

feina de tots, per reclamar als responsables els mitjans necessaris per aquestes fites i ja no serà amb 

aplaudiments que ho aconseguirem, sinó manifestant-nos i exigint tot el que ens pertoca i que paguem amb els 

nostres imposts. 

Les treballadores i treballadors de la Sanitat Pública fa molt temps que avisem de les nostres mancances en 

capacitat i mitjans, però els polítics responsables han fet ulls clucs a les nostres reclamacions. No volem un 

reconeixement econòmic sinó rebre el que ens pertoca, amb més professionals, més mitjans, i els sous que ja 

fa 10 anys que ens van retallar i ens segueixen retallant un 5% cada mes. Hem de fer retornar als professionals 

emigrats a altres països per les mancances de condicions laborals que s’havien imposat aquí, professionals que 

ha costat molt temps i diners formar-los i dels que han tret profit a altres terres que no han invertit en ells.  

Estem farts de equips directius que cobren mes que la Consellera de Salut i que les mantenen en les seves 

poltrones per fer que la nostre sanitat segueixi funcionant amb greus mancances, treien ferro i dient mentides 

sobre la situació real que tenim, retallant contractes i sous al màxim per seguir pagant-se les grans retribucions 

que reben.  Ara serà el temps de reaccionar i revertir aquestes situacions si som capaços de exigir-les i lluitar 

per aconseguir-les 

No volem acabar sense recordar a totes i tots que amb el des-confinament hem de ser molt prudents i 

mantenir al màxim les mesures per evitar nous contagis que obliguin a tornar al confinament que hem patit 

fins ara. 2 mts entre persones, higiene de mans i mascaretes per comprar i per el transport públic. 

GRÀCIES A TOTES I TOTS PER EL VOSTRE SUPORT.   

Secció Sindical CATAC-CTS/IAC del CSDM 


