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Benvolgut, 
 
Aquest 9 de novembre ha signat una nova instrucció, 07/2020 “Aprovació de mesures especials en 
matèria de règim de personal amb motiu de la situació excepcional d’emergència sanitària provocada 
per la COVID- 19 per part de les entitats del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT)”  
 
En aquesta, el Servei Català de la Salut ha dictat una nova instrucció de la vergonya. Una nova 
instrucció que torna a posar tot el pes i tota la responsabilitat de l’assistència a la ciutadania sobre les 
esquenes, ja cansades, dels professionals de la salut.  
 
Davant un sistema de salut tocat per anys de retallades i per una primera onada de la pandèmia de la 
COVID-19, han torna a signar un document per tal de “gratificar” i “agrair” als professionals tot el que 
han fet, estan fent i hauran de tornar a fer durant aquesta segona onada de la dura pandèmia sanitària.  
 
Un agraïment en forma de retallada de drets laborals, suspensió de vacances i permisos, alteració dels 
horaris de treball i els descansos establerts, i la possibilitat de poder obligar els professionals a fer hores 
extraordinàries sense cap límit.  
 
Els professionals de la salut som la base del sistema de salut de Catalunya. Esgotar-nos, cansar-nos i 
sotmetre’ns encara mes, tan sols farà que arribi un moment en el qual direm prou. En el que farem un 
crit de desesperació i ja no podrem donar més. Aleshores, qui cuidarà a la ciutadania? Els polítics? Ho 
dubtem.  
 
Donat que la capacitat de resistir dels professionals a aquesta situació està arribant a un límit de no 
retorn, li demanem que retiri immediatament aquesta instrucció i vetlli perquè els drets laborals dels 
professionals del sistema de salut no es vegin menystinguts per la seva manca d’inversió ni previsió.  
 
També li demanem que busquin solucions a la manca d’infermeres i de professionals de la salut en 
general. Començant per cuidar millor als que tenen i fent una crida als que han marxat o han abandonat 
l’exercici professional, millorant les condicions professionals, socials i laborals, i amb uns sous molt més 
dignes dels que ara tenim.    
 
I, a més, li demanem que deixin d’invertir milions i milions d’euros en empreses privades en lloc de 
dotar al sistema públic de salut dels recursos que necessita urgentment. 
 
Quedem a la seva disposició, 
 
 
 
 
 
 
Jessica Morillas Vázquez 
Presidenta 
Infermeres de Catalunya 


