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Els professionals del Parc Taulí, com altres serveis primaris públics, 

hem fet front de la millor forma com hem pogut a l’emergència 

sanitària de la pandèmia de la COVID-19. 

Tots, tant el personal de suport com el personal assistencial, passant 

per totes les categories, hem estat, i encara estem, enfrontant-nos a 

aquesta malaltia que ens ha sorprès amb un sistema sanitari afeblit 

per anys de retallades. 

El Parc Taulí, històricament infrafinanciat i infradotat de recursos 

materials i humans, ha carregat sobre les espatlles dels seus 

professionals, un cop més, la responsabilitat de sortir endavant de la 

millor forma possible i sense oblidar mai la seva missió, que no és 

altra, que la de donar resposta a la població de referència amb una 

atenció sanitària i social de qualitat. 

Un dels nostres valors és l’atenció centrada en les persones, la qual 

ens mou i conforma una part importat dels valors de la nostra 

institució. 

Ens ha fet falta una crisi sanitària com a aquesta perquè tothom 

s’assabenti de la importància que té disposar d’uns serveis sanitaris 

adequats. 

No ens hem cansat mai de dir, durant aquests anys, que estaven 

retallant un dels pilars de l’estar del benestar i ara hem vist les 

conseqüències. 

Creiem que únicament des d’una sanitat pública es pot garantir una 

accessibilitat i una equitat en la prestació de serveis sanitaris que no 

deixi a ningú fora del sistema. 

Els professionals del Parc Taulí estem cansats de les mancances que 

tenim per oferir una assistència com cal a la nostra població de 

referència però, alhora estem cansats d’una direcció que no ha estat 

a l’alçada de les circumstàncies en cap moment. 
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Pensem que és el moment de fer els canvis necessaris per portar, al 

Parc Taulí, al punt on mereix estar. 

Necessitem una direcció que motivi, que retorni la il·lusió de treballar 

en una empresa que tingui clar el rumb a seguir i que sàpiga 

transmetre’l. 

És per això que demanem a la Conselleria de salut, al CatSalut i al 

Consell de govern del Parc Taulí preguin les mesures indispensables i 

adients per tal de portar a terme el que a continuació expressem: 

1. Exigim estudi serològic de la COVID-19 a tot el personal del 

Parc Taulí, sense necessitat de formar part de cap estudi. 

Aquesta és l’única forma de que els pacients estiguin segurs de 

que el personal que l’atén no els pot transmetre la malaltia. 

2. Demanem el finançament just, segons la activitat que fem, i els 

recursos necessaris per poder oferir a la població de referència 

que té el Parc Taulí la qualitat assistencial que es mereix. 

3. Que el Sistema Sanitari Català no pot diferenciar entre 

treballadors de l’Institut Català de la Salut i la resta de 

treballadors del SISCAT. Tots dos inclouen professionals que 

atenen als mateixos usuaris del sistema públic de salut, és a 

dir, als ciutadans de Catalunya. 

Mateixa feina mateixes condicions laborals i, per tant, mateix 

conveni. Volem l’equiparació ja. 

4. No volem una gratificació puntual per la feina ben feta, 

demanem el que era nostre i ens van treure, volem el 

pagament de les DPOs igual que els treballadors de l’ICS que sí 

les han cobrat. 

5. Demanem el retorn del 5% de les quanties de cadascun dels 

conceptes retributius que integren la nòmina, que ens van 

treure mitjançant el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, 

por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 

reducción del déficit público. 
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6. Portem molts anys amb una direcció d’infermeria sotmesa a 

altres direccions, sense possibilitat de representació ni de posar 

en valor la feina dels professionals d’infermeria que té al seu 

càrrec. 

Encara sent la direcció que representa al major nombre de 

professionals del Parc Taulí, no té la capacitat de decisió que li 

correspondria. 

És per això que volem una direcció d’infermeria, al mateix nivell 

que la resta dins l’estructura de direcció de la Corporació 

Sanitària Parc Taulí. 

7. Demanem un pla d’empresa que uneixi a totes les direccions 

d’una forma transversal i real, amb un mateix objectiu que 

impliqui als comandaments i que faci que aquests es trobin ben 

dirigits sense compartiments estancs i/o privilegiats. 

8. És el moment d’exigir més transparència en la gestió i unes 

bones pràctiques de conductes per part dels comandaments 

que serveixin de model a la resta de professionals. 

9. Demanem explícitament al Consell de Govern que governi. 

Necessitem una govern decidit a actuar i prendre mesures. 

10. Cal posar ordre i resoldre d’una vegada les urgències, les 

quals es troben saturades tot l’any. Es fa necessari més 

recursos, un pla funcional i innovador que ens porti a una línia 

diferent de treball on tothom pugui fer la seva feina d’una 

forma més adient. 

 

Aquesta situació ens ha obligat a fer un exercici diari de contenció 

emocional per poder seguir treballant però, també, ha fet que al 

final diguem prou perquè, igual que tothom, nosaltres som 

persones amb sentiments i hem vist les condicions en què heu 

estat atesos, les quals sabem que no sempre han estat les més 

adequades. 
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Aquesta contenció emocional no ha pogut evitar que plorem molts 

cops per ràbia, impotència, cansament físic i mental o per coses 

simples que, pot ser, fa un parell de mesos haguessin passat 

inadvertides, però que ara quan estem sols, o no, fan que ens 

emocionem sense saber ben bé per què. Segurament us passa 

també a vosaltres. 

Volem donar les gràcies a les mostres de solidaritat que els 

ciutadans ens heu demostrat cada dia. No som, ni ho volem ser, 

herois ni heroïnes. Som simplement persones que es dediquen a 

fer allò pel qual ens hem preparat encara que, com s’ha vist, 

sense els mitjans necessaris i posant en risc la nostra pròpia salut 

per poder cuidar-vos. 

Necessitem el recolzament de les entitats civils, socials i, sobretot, 

dels ciutadans, perquè tot allò que puguem aconseguir revertirà 

sobre la vostra salut, la nostra salut, la salut de tots. 

 

Treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí 


