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L'afectació de la COVID en els 
mitjans de comunicació públics 
de Catalunya com ha afectat? 
Els mitjans de comunicació públics 
han estat afectats, com a tots els 
departaments de la Generalitat, que 
han de garantir la salut dels seus 
treballadors, per prestar un servei 
públic en garanties. 
 
En quant els serveis que són 
competències del seu 
departament i que tenen 
contractats, com el de vigilància 
de la seguretat, han hagut 
d'intervenir d'alguna manera? 
Si, hem hagut d'organitzar el servei 
de vigilància amb unes directrius que 
ens asseguréssim que el risc de la 
COVID no afectes la cobertura del 
servei. De tal manera que es va 
prohibir els canvis de vigilants d'un 
equip a un altre, per si hi hagués 
algun contagi no afectes la majoria 
de la plantilla, així doncs van 
preparar un pla de contingència, en 
el qual els equips en cas de risc 
poguessin donar un suport operatiu 
de continuïtat en el servei. 
 
Quant a la formació en vers a la 
pandèmia han realitzat, algun 
tipus de preparació 
especialitzada? 
El Departament de Seguretat ha 
facilitat en concordança amb el de  
Prevenció de Riscos Laborals les 
recomanacions preventives a tot el 
personal de la CCMA, donant 
informació i formació a tots els 
treballadors, al mateix temps que 
ens hem assegurat que les 
empreses contractades pel nostre  
departament fessin el mateix, 
valorant en tot moment que totes les 
persones que incideixen com usuaris 
de les nostres instal·lacions, 
gaudeixin de la informació i dels 
mitjans preventius. 

 

 
 

Han creat alguna comissió especial 
de prevenció i seguretat pel 
seguiment i control dels problemes 
derivats de la COVID 19? 
El nostre Departament de Seguretat, 
igual que el Departament de 
Prevenció de Riscos Laborals, 
depenen de l'Àrea de 
Desenvolupament i Estratègia de 
Recursos Humans que ha coordinat 
en tot moment en una comissió 
permanent a Seguretat, Prevenció i 
Salut, amb la finalitat de donar 
resposta als riscos de la pandèmia. 
 
D'altra banda pel que fa als ERTES, 
s'han vist afectades les empreses 
que contracta el Departament de 
Seguretat? 
Nosaltres hem valorat la distribució 
organitzativa, de tal manera que 
aquests llocs que per mesures de 
prevenció no eren necessaris en els 
seus llocs habituals de servei, els hem 
desplaçat a llocs on prestessin un 
servei diferent, però adequat a les 
necessitats preventives de la nostra 
organització, com és el control 
d'aforaments de sales, menjadors i 
controls de senyalització i informació 
de les mesures en enfront de la 
COVID-19. D'aquesta forma s'ha 
pogut evitar ERTES i s'ha millorat el 
servei preventiu. 
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Ara que fa mesos de pandèmia, 
valorà vostè que hi ha alguna cosa 
que es podia hagué millorat? 
És evident que els inicis de la 
pandèmia, estaven davant d'una gran 
incertesa tota la societat i com no els 
professionals de la seguretat i la 
prevenció i cada setmana que 
passava era una adaptació a les 
noves mesures que marcava el 
PROCICAT, segurament hi ha moltes 
decisions que es van prendre a tota 
arreu com potser el tele- treball, que 
es van decidir en tempos diferents 
dels que ara farien després d'aquesta 
experiència, val a dir que 
posteriorment tothom deia la frase ara 
ja coneguda del tele-treball ha vingut 
per quedar-se. Ben segur que sempre 
hi ha coses que es poden millorar 
quan passa un fet tan insòlit com 
aquest, però la incertesa forma part de 
la nostra professió i treballem sempre 
amb ella, crec que davant d'aquest fet 
tots els professionals estem fent una 
feina impressionant, un cop més hem 
pogut comprovar que davant de 
l'adversitat tenim uns professionals de 
la seguretat i la prevenció que ho 
donem tot. 
 

Que destacaria dels seus serveis 
com a contribució a la millora en 
l'enfrontament amb la COVID 19? 
Destacaria els professionals de 
seguretat i d'auxiliars de serveis que 
han sabut adaptar-se a aquest 
problema aportant funcions que 
moltes vegades no eren pròpies per 
donar suport a altres departaments 
com són els de prevenció, donant 
valor a la solidaritat i sumant en els 
altres professionals en un objectiu que 
és contribuir a la lluita contra la Covid-
19, des d'aquestes línies vull agrair la 
disponibilitat i comprensió d'aquests 
grans professionals. 
 
 

 



Aquí mostrem un exemple de la cartelleria informativa que s’ha col·locat per totes les dependències de la CCMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada setmana una entrevista a directors de seguretat o gerents 
d’empreses de seguretat perquè ens expliquin quines mesures han pres en 
els seus respectius departaments per fer front a la Covid 19. 
 

Pots consultar totes les entrevistes realitzades a la nostra web 
https://panatheneos.com/entrevistes-espai-coronavirus/ 

 


