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Des de IAC-CATAC volem denunciar la manca de previsió del Departament d’Interior arran de la crisi del 

coronavirus que estem patint i la desinformació que tenim els empleats públics del Departament. El 

creuament d’informacions i desinformacions que ens arriba crea incertesa. 

 

Per un costat es diu als mitjans de telecomunicació el que 

volen escoltar, com per exemple a la roda de premsa del 28 

de març; i, per l’altre, als treballadors se’ls diu que no passa 

res, que no cal treballar amb mascaretes ni guants i, el que 

és més important, que poden SORTIR a treballar sense 

mascaretes ni guants segons el full informatiu de la intranet 

del Departament.   

 

 

 

 

També volem denunciar la manca de transparència del Departament. Tot 

esperant anunci del Govern on cada departament detalla les mesures sobre 

la pandèmia, ens trobem que Interior no aporta dades perquè ja “les aporta 

diàriament”. Això implica que no se’ns diuen les dades de quantes 

mascaretes ni guants han repartit entre el personal del Departament ni 

quines mesures de prevenció s’estan duent a terme als diferents edificis del 

Departament. 
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https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/CORONAVIRUS%20informacio-atencio-public.pdf
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383719/departaments-del-govern-presenten-informes-mesures-preses-front-pandemia-covid-19
http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat
https://t.me/iaccatac
https://twitter.com/CATAC_IAC
https://www.instagram.com/iac_catac/
https://twitter.com/324cat/status/1243904814049824771
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Com ja sabeu, totes les dependències d’Interior resten operatives i obertes, o això suposem, perquè ens 

hem d’assabentar per la premsa que han tancat un parc de bombers per positiu en coronavirus, com 

podem veure a la següent notícia: https://www.ccma.cat/324/tancat-el-parc-de-bombers-de-manresa-

per-un-positiu-per-coronavirus/noticia/3000726/.  

I per a més inri, qui ha de desinfectar el recinte és la mateixa 

treballadora de l’empresa de neteja, sola! 

 

 

Per no comentar, tampoc, l’ús que es fa d’aquestes instal·lacions, 

com podem veure a aquestes fotografies que indiquen una 

sobreexposició de “personal” clarament en contra de les 

recomanacions i instruccions del propi Departament d’Interior: 

https://www.naciodigital.cat/noticia/199528/foto/soldats/espany

ols/amuntegats/al/parc/bombers/cornella  

 

Així doncs, ens trobem un Departament totalment opac, que no facilita informació. Només la Sub-

direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral és l’única que i actualitza les recomanacions per 

als treballadors (https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-

informatius/Pagines/default.aspx). Aporta informació perquè preguntem, sinó ja veuríem. I això es deu 

al fet que en tota la planificació del Departament d’Interior en tots aquests anys, mai ha estat una 

prioritat reforçar la Sub-direcció de Prevenció.  

Una dada, però, que estem demanant i que no se’ns aporta és quants positius, contagis i quarantenes hi 

ha al Departament. Però no se’ns facilita perquè no ens la poden donar. Està bé. La Generalitat crea una 

aplicació web per saber si el teu veí ha donat positiu (http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-

dades-coronavirus), però tu no pots saber si el teu company de sala, habitacle, vehicle, oficina, etc, pot 

ser focus de contagi??? Creiem que és necessari saber totes les dades del Departament ja que hi ha un 

risc important, entre desplaçaments i estades perllongades al lloc de feina, de possibles contagis. 

Des de IAC-CATAC seguim treballant per tenir tota la informació i poder actuar en conseqüència dintre 

del nostre àmbit.  

Volem acabar donant tot el suport i agraïment als companys i companyes que són serveis 

essencials i que estan fent, tot i les circumstàncies adverses, una gran tasca. I menció 

també als cossos operatius que estan al peu del canó.  

Cuidem-nos!!! 

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

interior@catac.cat Segueix informat seguint-nos a les xarxes. 
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