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JO EM VACUNO, TU (SI ETS PAS) NO ET VACUNES 
El col·lectiu PAS del Departament d’Educació sempre ha tingut la sensació de ser l’aneguet lleig de la 

funció pública. Les queixes per manca de consideració i de respecte són freqüents, la indefinició i el 

desconeixement de les persones superiors immediates, també, i la sensació de ser el noi dels 

encàrrecs plana constantment damunt d’aquest col·lectiu, generant un malestar continu. 

“Para muestra, un botón” 

En els darrers mesos, hem patit el desgavell de la borsa d’interinatge, seguit de l’absència a les llistes 

del cribratge d’automostres de molts/es companys/es, sense que ningú n’hagi donat cap explicació 

coherent, la qual cosa ha provocat molta indignació entre el personal; però, com que on n’hi ha dos 

n’hi ha tres, torna-hi: el salt que està fent Educació al col·lectiu amb les vacunes és de jutjat de 

guàrdia! i les excuses que el departament està donant no colen, “que si les dades de l’ATRI o de La 

Meva Salut no són correctes, que si potser has estat positiu als darrers sis mesos...”. 

Aquesta situació està generant un corrent d’informació o, més aviat, de desinformació, que el 

departament no reconeix ni tampoc desmenteix. Per variar, el PAS deixem-lo per al final. I tot plegat 

encara ens sembla més absurd amb aquest missatge, que ningú sap, ningú vol explicar... 
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Escoltar, sí, veure, sí, callar, no toca 

Des de la IAC-CATAC hem requerit respostes a diverses qüestions plantejades pels departaments 

d’Educació i de Salut, i hem constatat que cadascú dels dos llença la pilota al terrat de l’altre: Educació 

diu que tot el tema de vacunacions el porta directament Salut i Salut diu que es limita a fer servir els 

llistats que li dona Educació. El resultat més que evident, arran de les moltíssimes queixes que ens han 

manifestat els i les companys/es, és que hi ha un elevat percentatge de PAS que no s’està vacunant 

tot i reunir els requisits per fer-ho. 

Ningú es recorda de nosaltres 

És el mantra que més sona entre el nostre col·lectiu i l’únic que hauria de silenciar el departament 

mitjançant actes eficients. 

Aquests dies i els propers mesos la situació del PAS es veurà agreujada per les preinscripcions i les 

matriculacions, ja que serà necessària l’atenció personal i continuada cap a les famílies, augmentant 

el risc i l’exposició de tot el personal. Educació sembla no ser-ne conscient o, si més no, mira cap a una 

altra banda. El PAS no és cap aneguet i aquí l'única cosa lletja és la posició indolent del Departament 

d'Educació cap al nostre col·lectiu. 

Des de la IAC-CATAC mai ens cansarem de demanar el respecte que 

aquest col·lectiu es mereix dins l’administració, i ara toca exigir a 

les persones responsables que vetllin per la salut i la seguretat dels 

i les nostres companys/es, pel bé de tothom. 

 

 


