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M. Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
Benvolgut President, 
 
Em dirigeixo a vostè com a Presidenta del sindicat Infermeres de Catalunya, organització que 
treballa pels drets laborals, socials i professionals de les infermeres i els infermers del nostre país. 
 
Durant la crisi de la COVID-19 el govern ha hagut de prendre decisions difícils i de forma 
accelerada, per manca de previsió i de coneixement sobre aquesta malaltia. Tots teníem 
informacions incertes i no sabíem molt bé a què ens enfrontàvem. Són errors en certa manera 
explicables, però és inadmissible la gestió sanitària realitzada durant aquesta pandèmia, no 
deixant-se assessorar pels professionals que coneixen la sanitat pública catalana i la realitat 
viscuda prèviament i durant aquests dies.   
 
Infermeres de Catalunya hem manifestat diverses vegades la nostra disconformitat amb la gestió 
realitzada per la Consellera de Salut, Hble. Sra. Alba Verges, i per la Secretària General de Salut, 
la Sra. Laura Pelay i Bargalló.  
 
Diverses vegades, ens hem intentat comunicar directament amb la consellera per carta per fer 
palès la realitat en la qual ens trobàvem les infermeres i infermers de Catalunya i en cap moment 
hem rebut cap resposta per part de la conselleria. Tampoc s’han seguit les recomanacions i 
suggeriments sorgits de la realitat assistencial i d’aquells que veiem dia a dia els efectes d’aquesta 
pandèmia: el personal sanitari. 
 
 
Alguns exemples de la mala gestió sanitària de la Conselleria i del Departament de salut, són:  
 

• Contractacions milionàries a empreses privades per dur a terme tasques de rastreig, en 
lloc de dotar de recursos humans i materials al sistema públic d’Atenció Primària de 
Catalunya.  

• Menyspreu a les infermeres d’Atenció Primària, que després de realitzar el seguiment de 
les persones afectades per la COVID-19 durant els mesos més durs de la pandèmia, veuen 
com els últims protocols publicats s'indica que les infermeres hauran de realitzar el 
seguiment sota supervisió dels metges.  

• Anunci de la paga de reconeixement a la feina feta durant la pandèmia estratificada per 
categories professionals i que deixa fora professionals indispensables en l’atenció de 
qualitat en la salut de les persones. 

• Manca d’equips de protecció personal i adaptació dels protocols al material existent i no 
als criteris científics i epidemiològics.   

• Sobreesforç de professionals que parteixen d’unes condicions laborals precàries: ràtios 
molt per sota de la mitjana europea, retallades de sou des de fa 10 anys, retallades en 
condicions socials i de conciliació familiar i molt més. 
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Creiem que les decisions preses per aquesta conselleria interfereixen en la qualitat de les cures i 
la bona atenció que la ciutadania es mereix per part de la sanitat publica d’aquest país. No podem 
permetre que es prenguin decisions que afecten tan directament a les persones des de despatxos 
i sense conèixer la realitat de la nostra sanitat.   
 
Per això demanem la dimissió de la Consellera de Salut, la Sra. Alba Verges i de la Secretària 
General de Salut, la Sra. Laura Pelay. 
 
Exigim que la Conselleria de Salut estigui dirigida per personal sanitari que conegui la realitat del 
nostre sistema de salut, i demanem que no es posi sostre de vidre a les infermeres i aquest càrrec 
pugui ser ocupat per una infermera, ja que tenim moltes infermeres perfectament formades i 
preparades per poder assumir les responsabilitats del càrrec. 
 
Quedem a la seva disposició per continuar treballant per les infermeres i la ciutadania a la qui 
atenem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jessica Morillas Vázquez 
Presidenta 
Infermeres de Catalunya 


		2020-07-27T21:38:48+0200
	47713059L OCATVI RODRIGUEZ (R: G67523555)




