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GRÀCIES PER LA VOSTRA TASCA I PROFESSIONALITAT! 

 Des de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT Catalunya, volem 

donar un reconeixement públic i agrair la gran tasca incansable i professional 

que estan realitzant totes les persones treballadores dels nostres Sectors i 

Sindicats Sectorials. Tenim una llarga i difícil tasca al davant però serem capaços 

de guanyar aquesta batalla. 

 En primer lloc, reconeixem i aplaudim la magnífica i important tasca que estan 

realitzant els professionals de la neteja, estan cada dia en primera línia de 

batalla contra el COVID-19, sense elles no sería possible eliminar el virus, el 

personal de neteja està exposat al contagi directe cada dia, realitzant la neteja i 

desinfecció d'hospitals, centres de salut, trens, autobusos, aeroports, ports, 

centres comercials, etc. El treball que estan realitzant en aquests dies els 

professionals de la neteja és molt més profund i esgotador, en unes condicions 

adverses i desbordades de treball. 

 Seguint en la mateixa línia, com no pot ser d'una altra manera, reconèixer 

igualment la magnífica labor i igual d'important la que estan realitzant els 

Vigilants de Seguretat en particular, i tot el Sector de Seguretat Privada i 

Serveis d'Auxiliars en general, ajudant a la contenció de l'expansió del virus, 

en col·laboració amb els Cossos de Seguretat de l'Autonomía i de l’Estat. 

 També, a tots els Teleoperadors/es de Contact Center, en especial menció a 

Salut Respon, 061, 112, estan donant el millor d'ells/es, els treballadors/es 

d'Oficines, Consultories, Enginyeries, Registres de la Propietat així com 

Carreteres i Urbans, especial menció als treballadors/es de TMB (Autobusos 

i Metro), logística i transport de mercaderies, els Ferroviaris, els Aeris i 

Marítim–Portuari, Comunicacions i els Mitjans de comunicació Oci i 

Cultura, Lleure, els de Comerç i Grans Magatzems,especial menció als 

supermercats i a tot el seu personal, els Financers, els d'Assegurances, i 

els d'Hostaleria i Restauració Social. 

 Sens dubte, hi ha més sectors a l'avantguarda en la lluita contra aquest virus 

mortal, però avui hem volgut destacar els sectors que estan enquadrats en la 

nostra federació, i que són una baula de la cadena indispensable per a 

aconseguir la victòria final. 

 Volem deixar constancia que la Federació dona tot el suport a totes les 

persones treballadores del sector on la seva activitat s'ha vist suspesa per 

força major com hostaleria,turisme,joc, restauració, cultura i altres serveis. 

 No podíem finalitzar aquest reconeixement més que merescut sense abans 

agrair infinitament a tots/es als nostres delegats/es, membres de comitès 

d'empresa, delegats/as sindicals, seccions sindicals, quadres 

sindicals,afiliats/des i treballadors/es, el vostre esforç  de la labor diària 

d'assessorament, informació, de tota dubte laboral i sobretot en l'allau de 

negociació d'ERTOS, desplaçant-se on fes falta per defensar a ultrança els drets 

i garanties de tots els treballadors/es, per telèfon, whatsapp, 

telegram,e.mail,video, xarxes socials des de primeres hores del matí, fins a altes 

hores de la nit, cada dia, de dilluns a diumenge, aquest compromís cap a la 

classe treballadora en particular, i cap a la ciutadania en general és el que fa fort 

i gran al nostre sindicat, la UGT. 
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