
 

SECCIÓ SINDICAL D’IAC-CATAC A EDUCACIÓ 

El passat divendres 19 de març, en el darrer comitè de seguretat i salut laboral 

d’Educació, el Departament va fer un resum de la situació actual dels processos de 

vacunació, com no podia ser d’un altra forma, assegurant que s’havia produït un 

compendi de factors diferents, que no ha permès portar el ritme de vacunacions 

desitjable, arran de la paralització de les vacunes AstraZeneca, la irregular arribada de 

dosis molt per sota d’allò previst i blablabla... 

El Departament, en cap moment, no va excusar-se per l’exclusió freqüent del PAS en els 

torns de vacunació, igual que tampoc no ho va fer anteriorment quant als cribatges 

d'automostres, en què també va quedar palès que el PAS sovint no compta per a 

alguns/es. 

La IAC-CATAC va mostrar el seu malestar per aquesta constant d’aïllar el PAS 

sistemàticament, tot i que sembla que, davant la pressió que hem fet les darreres 

setmanes, casualment, l’última setmana, hem vist corregit, sense cap més explicació, 

que el PAS, ara sí, ja pot demanar dia i hora per vacunar-se (sempre i quan aquest 

enrenou, amb la vacuna d’AstraZeneca, es resolgui d’una vegada i amb garanties per a 

tothom). 

Des de la IAC-CATAC, també vam recordar que inicialment el personal major de 60 anys 

i/o amb patologies diverses havia estat considerat de risc i, a posteriori, se l’havia  

convidat a incorporar-se a la feina, a pesar de les seves delicades circumstàncies. Per 

aquest motiu, i tenint en compte que també ha estat exclòs del torn prioritari de 

vacunació, hem volgut constatar la nostra preocupació per aquest col·lectiu, que 

entenem que queda del tot en precari en aquests moments. 

 

Us recordem que la IAC-CATAC segueix responent totes les vostres qüestions per 

telèfon (933173151) i per correu electrònic. Us animem a enviar-nos les vostres 

inquietuds i demandes a sindicat@catac.cat 

 

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC-CATAC! LLUITA AMB LA IAC-CATAC! @CATAC_IAC 
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