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10.000 PERSONES MORTES
Concretament, 10.073 persones mortes les que el Departament de Salut a comptabilitzat avui a Catalunya
pel COVID-19. Hem dit persones mortes, persones que tenien nom i cognoms, familiars, amics i coneguts,
però sembla que els darrers dies moltes persones vives han normalitzat les morts.
El 17/18 d’Agost del 2017, en els Atemptats de Barcelona i Cambrils van morir 16 persones.
El 11 de Març del 2004, en l’Atemptat d’Atocha, van morir 191 persones.
El 11 de Setembre del 2001, en els Atemptats a New York, van morir 2.996 persones.
Doncs avui, 28 d’Abril del 2020, a Catalunya han mort 10.073 persones pel COVID-19!
Ni un Atemptat Terrorista al Camp Nou, hagués estat tant mortífer! Però al ser un Virus, no se li dona
tanta importància i no hauria de ser així.
Cada segon que passa les persones Contagiades i Mortes a Catalunya i EspaÑa pel COVID-19 van
augmentat considerablement per culpa dels IRRESPONSABLES al capdavant de la Gestió de la Crisis del
COVID-19.
El més greu que ES PODRIEN HAVER EVITAT MOLTES MORTS!
Si sabien que no estàvem preparats, per què no es van prendre les mesures adients en el moment
adient?
Sabem qui és el major RESPONSABLE d’aquesta Crisis, però la Generalitat de Catalunya ha pres les
decisions oportunes per Protegir a la Població de Catalunya?
De què serveix fer una gran feina en Mesures de Seguretat contra el COVID-19 i després el Gobierno
d’EspaÑa, diu que sota el ESTADO DE ALARMA són ells els que gestionen i faran el que ells diguin? De què
serveix queixar-se en públic, mentre cada dia van morint més persones?
El Departament d’Interior ha fet tot el possible per Protegir a la Població de Catalunya i als seus
Treballadors i Treballadores? El Departament d’Interior, una de les estructures més important del Govern
de la Generalitat en aquesta situació, estava preparat?
Són preguntes que ens hem fet i que s’haurien de fer els polítics catalans per reflexionar i fer Autocrítica.
També se les haurien de fer el Poble de Catalunya per saber què és el que volen i per saber que han
d’exigir als seus polítics, per garantir la seva Seguretat i la dels seus estimats.
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Com a Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, és lamentable i vergonyós, de cares endins, com el
Departament d’Interior ha gestionat aquesta Crisis. El primer Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos
de Mossos d’Esquadra per tractar la Crisis del COVID19 es va fer el 17 d’Abril del 2020. Després està el
tema de les proves PCR, en que els Companys i Companyes que han estat en Confinament encara estan
esperant a que els hi facin, o que no es comprova els contagis a TOT el Cos de Mossos d’Esquadra, veient
com el Departament va passant les culpes a tercers com si fos una Patata Calenta i es més greu del que
sembla. Falta de formació NBQR. I així moltes coses més. Per no dir el menyspreu cap al nostre Sindicat.
Sabem que al imposar-se l’ESTADO DE ALARMA, es van treure competències a la Generalitat de
Catalunya i a les altres Comunitats Autònomes per poder decidir i gestionar de forma legal com actuar
davant la Crisis del COVID-19, però considerem que SALVAR VIDES MAI SERÀ UN DELICTE. I hauria
d’haver estat la premissa principal de TOT el Govern de la Generalitat, tenint en compte que tenim el
Mandat del 1 d’Octubre guardat en un calaix sota clau. Però avui, desgraciadament tenim 10.073
persones mortes per COVID-19 i malauradament en tindrem moltes més. Motiu pel qual demanem al
Molt Honorable President Quim Torra, que un cop passi el Gruix de la Pandèmia i la situació ho permeti
convoqui Eleccions al Parlament de Catalunya. Al Conseller Miquel Buch, li demanem que no es torni a
presentar a les Eleccions, ja que demanar ara la seva dimissió no serviria per res i ja la vàrem demanar al
seu dia. Als Partits Polítics que estimen Catalunya, que pensin pel benestar del Poble de Catalunya, no en
les Sigles dels Partits, objectius partidistes o la poltrona. Que preparin una estratègia a curt i llarg termini,
envoltats dels millors Professionals, que a Catalunya n’hi ha molts i sobretot que no posin pals a les rodes
per avançar cap a la República Catalana. Si algun polític no es veu capaç que faci un pas al costat.
El Poble de Catalunya ens mereixem un Govern de la Generalitat fort i unit que ens Protegeixi. Sabem que
venim de temps difícils de repressió per part dels Gobierno d’EspaÑa. Sabem que tenim Polítiques i
Polítics Presos i Exiliats, entre ells el MHP Carles Puigdemont i el VP Oriol Junqueras. Però també tenim
molts ciutadans i ciutadanes anònimes encausades en procediments judicials per una maquinaria
repressiva que no s’atura.
Ens hem de deixar de manifestacions simbòliques que no ens duen enlloc, plantar els lliris i preparar-nos
per no tenir un altre cop, més de 10.073 persones mortes.
Per finalitzar tornar a donar el nostre condol a les famílies, amics, amigues, companys i companyes que
han perdut una persona estimada pel COVID-19.

EL PAÍS S’ENFRONTA A UN GRAN REPTE DE FUTUR

ENTRE TOTS I TOTES ENS EN SORTIREM!!!
Ara toca a tots els Sanitaris, a tots els Cossos de Seguretat i Emergències i a la Població de Catalunya
donar el 200% per acabar amb aquesta pandèmia, ho hem de fer pels qui per desgràcia ens han deixat,
pels qui estan lluitant per la seva vida i estar preparats per futures pandèmies que puguin sorgir.
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