
 

 
 

 

DIADA 2020, MARCADA PER LA PANDEMIA, 

LA CRISI ECONÒMICA I SOCIAL A 
CATALUNYA 

 
 

 
quest any, la Diada Nacional de Catalunya està clarament marcada per la crisi 
sanitària que estem patint gairebé des del primer trimestre de l’any. El virus 

COVID-19 és global, com les deslocalitzacions de les empreses, i com la crisi 
econòmica del 2008.  
 

Fins que no hi hagi una mesura preventiva i tranquil·litzadora com ara una vacuna 

real, eficaç i llesta per la població en general, ens tindrà extremant mesures de 
prevenció als centres de treball, per minimitzar riscos i contagis. Hi haurà molts 
sectors sobretot de serveis, que sense ajudes públiques no podran resistir.  
 

Però conseqüència de la crisi sanitària, la crisi econòmica i la social que ja està patint 

una part important de la classe treballadora, derivada de la manca d’ingressos 
salarials puntuals tot i que els ERTES s’estan aplicant des d’un inici de l’Estat 

d’Alarma, però el SEPE ni paga a temps, ni tramita els expedientes pendents, ni atén 
als treballadors i treballadores afectats per ERTOS o acomiadaments o tancaments 
d’empreses... la manca de mitjans humans és notable a aquest organisme, però els 

nostres governants no han fet res per reforçar els organismes públics que ha de 
tramitar prestacions d’atur, Prestacions davant la Seguretat Social, subsidis nous 

com l’Ingrés Mínim Vital, que no està aconseguint els seus objectius i cada vegada 
més, hi ha més gent que està patint necessitats, fins i tot gana, i tot i que l’ha 

tramitat, no té garantit el seu cobrament... però mediàticament ha estat un subsidi 
molt publicitat.  
 

Aquest 2020, serà un any que ens ha d’ensenyar moltes coses: Tenim un sistema 
sanitari dels millors d’Europa i del món, però els nostres professionals, des del zelador 

o el personal de neteja, tècnics de transport sanitari, personal d’infermeria, fins els 
metges més prestigiosos, estan mal pagats, poc valorats, i han treballat (i encara ho 

han de fer en ocasions), sense o amb mancances importants de les mesures de 
prevenció... hem de dotar a la nostra sanitat pública de més mitjans econòmics, 
tècnics i de personal, i enfortir el nostre Estat Social.  
 

Des de SINDI.CAT, aquest 11 de setembre reivindiquem polítiques valentes per crear 

nova ocupació amb drets i de qualitat a sectors com la indústria, la salut, noves 
tecnologies, garantint tots els llocs de treball d’empreses de serveis que estan 

afectats per ERTE a conseqüència de la pandèmia.  
 
 

FEM MÉS FORT EL NOSTRE PAIS, LLUITA PELS TEUS DRETS                          
AMB EL SINDI.CAT 
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