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SECCIÓ SINDICAL D’IAC-CATAC A EDUCACIÓ 
 
 

UN APLAUDIMENT PER A TOTHOM 
 

Els darrers dos anys han estat marcats per l'ominosa ombra de la pandèmia de Covid, 
aquesta difícil situació ha condicionat tota la societat tant a nivell físic, incidint en la salut, 
com a nivell anímic. 
 
Tots els sectors socials s'han vist afectats en major o menor mesura, tots estem immersos 
des de fa ja massa temps en aquest malson que ens sembla interminable. 
 
Ja han passat els dies, que no els motius, que ens van portar tota la societat a picar de 
mans els sanitaris que estan i han estat al capdavant incansables i en primera línia. Però 
sense desmerèixer aquells, esmentar que no han estat els únics, que no han estat sols, 
que han estat molts els col·lectius que s'han vist obligats per la necessitat que la societat 
no col·lapsi a continuar treballant i fent front a aquesta situació. Pràcticament a tots els 
sectors socials hem vist com a amics, veïns, familiars i en molts casos en carn pròpia s'ha 
romàs al capdavant incansablement. 
 
En aquest apartat des de IAC-CATAC volem trencar una llança a favor de tots els 
professionals d’administració i serveis (PAS) de tot el departament que dia rere dia s'han 
preocupat que puguem continuar avançant cap al despertar d’aquest mal somni, que han 
estat a primera línia del departament per donar servei i suport als administrats, amb 
moltes mancances de seguretat que han resolt amb professionalitat i dedicació . 
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Des de la IAC-CATAC hem estat contínuament demanant informació al departament, 
exigint solucions i vetllant pel compliment de totes les mesures de protecció necessàries 
per poder fer front a aquesta pandèmia i amb més o menys encert hem fet difusió de 
tota la informació recollida de cara a totes les persones tant del nostre col·lectiu com 
d'aquelles a qui donem servei. 
 
Serveixi aquest escrit com a aplaudiment virtual de tot aquell personal PAS de tot el 
Departament que han vetllat i vetllaran per que totes les persones administrades hagin 
trobat servei ininterromput. Serveixi com a reconeixement d’aquest col·lectiu que com a 
part de la classe treballadora han estat i estaran sempre en primera línia a la nostra 
societat, treballant i donant servei a totes les persones. 
 
 

Per un planeta sostenible                                                                                                
Febrer de 2022 

 

 

 

 

 


