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TRIBUNA

L’emergència generada pel COVID-19 ens 
està deixant una situació de crisi amb grans 
repercussions per a l’economia en totes les 
seves escales, tant la familiar, com l’estatal i 
la mundial. Ja hi haurà temps per treballar en 
aquest vessant però ara, cal que ens mantin-
guem optimistes i forts per sortir-nos-en. I és 
per això que cal que valorem algunes ense-
nyances d’aquesta situació, les quals tenen a 
veure amb les persones.

Curiosament, aquest virus que ens ha fet 
aïllar socialment, ha aconseguit unir-nos més 
que mai. Molts dels veïns, que fins ara ens 
eren desconeguts, s’han convertit en com-
panys de viatge cada cop que sortim al balcó, 
buscant la complicitat d’algú. Aquesta crisi, 
també ens deixa moltes històries d’humani-
tat i solidaritat i ha fomentat una nova forma 
de treball, en la que el diàleg, la comprensió 
mútua i la responsabilitat, s’han instal·lat en 
la relació empresa-treballador. I s’ha fet, sen-
se conflictivitat i amb la bona voluntat per les 
dues parts de col·laborar en una situació que 
a tots, ens ha trastocat d’una manera o altra.

Les Relacions Laborals doncs, s’han vist 
summament afectades i com a presidenta del 
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, em 
sento orgullosa del paper que estem desenvo-
lupant els Graduats Socials en aquest context 
general de crisi com a experts en legislació 
laboral i Seguretat Social. Un paper que estan 

duent a terme els pràcticament 500 graduats 
socials col·legiats que hi ha a la província de 
Tarragona. Val a dir que d’aquests col·legiats 
totals, més de 250 tenen despatx propi en al-
gun punt d’aquest territori, per la qual cosa, 
l’assessorament d’aquests professionals està 
garantit a la província.

Des que es va decretar l’Estat d’Alarma 
el passat 14 de març, l’activitat dels nostres 
despatxos professionals s’ha vist multiplica-
da. Aquest increment, al qual ja ens costaria 
fer front en condicions normals, ens arriba 
a més, en unes circumstàncies diferents de 
les habituals: amb teletreball, sense visites 
presencials i amb les dificultats implícites 

d’aquests dies. Precisament, per la càrrega de 
treball que nosaltres estem suportant, vull fer 
un incís per destacar que valoro enormement 
l’esforç de tots els col·lectius professionals 
que durant aquests dies, no només tenen 
una sobrecàrrega de feina sinó que a més, no 
poden practicar les mesures de confinament 
necessàries per tractar-se de professions de 
primera necessitat. Em refereixo evident-
ment, als professionals de l’àmbit sanitari, de 
neteja, d’atenció en establiments d’alimenta-
ció, transport i un llarg etcètera de persones 
que amb les seves feines contribueixen a 
mantenir en peu els principals serveis durant 
aquesta crisi. A tots, gràcies.

Com deia, els Graduats Socials estem fent 
front a una allau de consultes que ens arri-

ben, tant per part d’empreses com de tre-
balladors. I no només això, sinó que també 
estem adaptant-nos a les noves normatives 
que diàriament sorgeixen i que ens permeten 
assessorar de la millor manera a uns i altres, 
així com gestionar el més ràpid possible els 
Expedients de Regulació d’Ocupació Tempo-
rals, coneguts com a ERTOs.

Les càrregues de treball als despatxos dels 
Graduats Socials són doncs, més que consi-
derables i és per això que el Col·legi vol recor-
dar que està a disposició de tots els professi-
onals, donant-los suport i facilitant-los tota la 
normativa, informació i criteris d’interpreta-
ció que ens arriben diàriament. Des del Col-
legi de Graduats Socials de Tarragona estem 
col·laborant amb les administracions i man-
tenim una comunicació constant amb les au-
toritats provincials, amb la Generalitat i com 
no podia ser d’altra manera, amb el Consell 
de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya 

i amb el Consejo General de Colegios Oficia-
les de Graduados Sociales de España.

El nostre és un col·lectiu fort que es ca-
racteritza pel rigor en la seva feina. Ara, 
com sempre, cal que siguem rigorosos i que 
mantinguem la nostra vàlua professional i la 
nostra empatia, perquè un cop més, ens tro-
bem davant una crisi que afecta les persones. 
Aquests dies, doncs, empreses i treballadors 
ens necessiten i així queda palès en la nostra 
activitat diària. És per això que amb aquestes 
línies remarco de nou, que em sento orgullo-
sa per la tasca que estan desenvolupant els 
companys de professió, alhora que vull fer 
una crida a les institucions perquè ens tin-
guin en compte com a col·lectiu de Serveis 
Essencials, que hem demostrat que som.

ANNA ASAMÀ
Presidenta del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona

Empreses i treballadors ens 
necessiten i així queda palès 
en la nostra activitat diària

Aquesta crisi també ens 
deixa moltes històries 
d’humanitat i solidaritat

L’heroisme
TRIBUNA

Què és l’heroisme?
És el coratge de la professional de la sanitat 

que després d’enllaçar diversos torns atenent 
als afectats pel virus encara té energies per 
animar la població des de les seves xarxes 
socials i ens envia un requeriment que és 
l’exigència moral del moment: «No sortiu de 
casa. Penseu en els que estem donant la cara 
als hospitals. No us rendiu. Guanyarem!»

És el dibuix que un infant reclòs a casa ha 
penjat a la seva habitació on una mena de 
superheroi derrota al coronavirus mentre a 
la part inferior del paper ha escrit: «Avi i àvia, 
us estimo.» És el compromís del propietari 
d’un petit negoci que reduirà marges d’on 
sigui abans d’acomiadar a cap dels seus tre-
balladors perquè fer-ho en aquestes circums-
tàncies, diu, «seria contrari a l’impressionant 
exercici de responsabilitat que està demos-
trant la gent.» O el d’aquelles persones que 
malgrat no identificar-se políticament amb 
el Govern i està en desacord amb algunes de 
les seves decisions han entès que això no va 
de vella política en petitet (ras i curt: criticar-
ho tot, alimentar les teories conspiratives 

més al·lucinants i divulgar informació falsa) i 
s’han arremangat per remar tots junts i sortir 
d’aquesta situació tan difícil que no entén, 
com diu el president Pedro Sánchez, ni de 
diferències polítiques, ni de partits polítics, 
ni de territoris. És l’abnegació dels gasoli-
neros, dels transportistes, dels treballadors 
i treballadores de supermercats, farmàcies, 
etc.; també dels agents de tots els cossos i for-
ces de seguretat: mossos, policies, guàrdies 
civils, guàrdia urbana i policies locals (en el 
moment d’escriure aquestes línies han mort 
infectats pel virus dos agents de la Guàrdia 
Civil que han demostrat que el concepte vo-
luntat de servei fins a les últimes conseqüèn-
cies no és una parauleta per quedar bé sinó 
un compromís real.) Tots i totes, juntament 
amb els professionals dels serveis d’emer-
gència, esteu fent una descomunal demos-
tració de virtut i d’exemplaritat.

Sí, això és l’heroisme.
Després hi ha aquells, pocs però sorollo-

sos, que fan just el contrari però em perme-
treu que en aquests moments realment ex-
cepcionals no els dediqui ni una línia perquè 
l’exemple de la gran majoria està molt per 
sobre de l’incivisme d’uns pocs.

Mireu, ens enfrontem, com ha recordat 
també el president Sánchez, a una setmana 
especialment perillosa on el volum de conta-
gis posarà al límit la resistència tant del sis-
tema de salut pública com del conjunt de la 
societat. Hem de donar tots i totes el millor 

de nosaltres mateixos per derrotar al virus i 
recobrar la normalitat. Tots els recursos de 
l’Estat estan mobilitzats per fer front al rep-
te que tenim al davant. Aquest mateix cap de 
setmana el ministeri de Salut ha informat que 
ha repartit 1.602.800 mascaretes destinades 
a pacients i personal sanitari, de les quals 
513.393 s’han destinat a Catalunya. D’ençà 
que ha començat la crisi s’han distribuït ja 
més de 4 milions de mascaretes. Tot i que 
som conscients que encara hi ha problemes 
per la seva manca arreu, Així mateix, s’ha ini-
ciat la distribució de tests ràpids de detecció 

de COVID-19. Tots els recursos, doncs, estan i 
estaran abocats a derrotar al virus.

Hem de seguir amb aquest esforç col·lectiu 
històric. Cada acció individual compta. L’au-
tèntic heroisme és el que esteu demostrant 
vosaltres aquests dies quedant-vos a casa i 
trencant així la corretja de transmissió dels 
contagis. Ens en sortirem. Cada vida salvada, 
cada cop que evitem un contagi, és una victò-
ria. Gràcies a l’heroisme increïble demostrat 
a peu de carrer, i a cada domicili particular 
per milions i milions de valents i valentes, 
sortirem d’aquesta emergència sanitària més 
aviat que tard. 

Gràcies a tots i a totes per fer-ho possible. 
Força i ànims.

CARLES CASTILLO
Diputat del PSC al Parlament per 
Tarragona

Els graduats socials i la gestió 
laboral del Coronavirus

Hem de seguir amb l’esforç 
col·lectiu històric. Cada 
acció individual compta

+ CONFIDENCIAL

El rellotge Borges de la pla-
ça Prim de Reus, un dels 
punts emblemàtics de la 
ciutat, llueix des de fa uns 
dies el missatge «queda’t 
a casa/quédate en casa» 
coincidint amb el confi-
nament decretat després 
de la implantació de l’estat 
d’alarma arreu de l’Estat. 
En els darrers temps, el 
rellotge ha anunciat esde-
veniments importants per 
a la ciutat, i ara tampoc és 
aliè a la situació de confi-
nament. 

Un rellotge de referència
OLÍVIA MOLET

Un dels fets que expliquen que Tarragona sigui una de les de-
marcacions amb el nombre de contagiats més baix és que no hagi 
registrat cap brot important, segons el subdirector general de 
Coordinació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya a Tarra-
gona. De fet, podria no produir-se cap tenint en compte que ja fa  
una setmana que ha començat el confinament de la població. Tot 
i això, no només a Tarragona, sinó arreu del país, hi ha qui encara 
entén el perill que suposa trencar les normes de l’estat d’alarma.  
Interior oferien dades ahir sobre aquestes persones. Els cossos de 
seguretat ja han detingut 926 persones i han interposat 102.000 
denúncies per incomplir el confinament. Ahir mateix, s’havi-
en  produït 130 detencions i 20.000 noves denúncies. El titular 
d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, encara anava més enllà 
i assegurava que s’han comptabilitzat tres pacients que s’havien 
fugat d’hospitals sense l’alta mèdica. Tot i que el compliment és 
la norma general, aquest elevat nombre de persones és el que pot 
marcar la diferència entre fer un confinament d’un mes, com el 
que s’ha estipulat inicialment i s’aprovarà en el Congrés, o el de 
provocar que aquesta situació insostenible s’allargui en el temps i 
produeixi més morts.

La diferència entre allargar o 
no el confinament provocat 
per l’estat d’alarma

EDITORIAL


