
 
 

  

 

 
 
      

 

L’Atenció Primària agonitza i les facultatives i els facultatius amb ella. 

Les condicions de treball que venim patint des de fa anys, el menyspreu per la nostra feina i 

les baixes retribucions respecte a la resta d’Espanya i d’Europa fan que, any rere any, hi hagi 

més companyes i companys que marxin de Catalunya. 

El dèficit de professionals a l’Atenció Primària és crònic. Durant les retallades es van perdre 

fins a 900 metges i metgesses del primer nivell assistencial que no s’han recuperat. Fa anys 

que no se’ns cobreixen les absències, recaient sobre una plantilla cada vegada més minsa. 

Gairebé un 50% del personal facultatiu de menys de 45 anys té un contracte laboral precari i 

dificultat per conciliar la seva vida professional i personal. L’esgotament actual és tan intens 

que el 31,7% de les metgesses i els metges de l’atenció primària s’ha plantejat deixar la 

professió. 

L’altre punt important ha estat la falta d’inversió continua en sanitat. En els darrers 10 anys, el 

pressupost de la Generalitat ha augmentat un 30%, en canvi, el pressupost de Salut ha 

disminuït fins a un menys 1%, que afegint l’augment del 16% de l’IPC en aquesta dècada, 

representaria una disminució total del 17% en el pressupost.  

L’any 2018 el Govern invertia per a cada ciutadà 157 euros anuals en l’atenció primària, sent 

Catalunya la penúltima comunitat autònoma en despesa per càpita destinada al primer nivell 

assistencial. Així doncs, explotats, col·lapsats i mal pagats els metges i les metgesses fugen 

de l’atenció primària de Catalunya. 

Fa dos anys, 792 professionals de la medicina van sol·licitar el certificat d’idoneïtat per 

treballar a l’estranger i, a Barcelona, al 2019, van ser 229, unes xifres que estan creixent 

constantment. A més, el 50% dels MIR de medicina familiar i comunitària formats en els 

darrers dos anys a Catalunya ha marxat a treballar a altres indrets i només el 17% dels MIR 

de pediatria ha triat com a destí l’atenció primària. 

Si no som capaços de retenir el talent, quin és el nostre futur? Qui s’ocuparà de la nostra 

salut? Qui sostindrà un dels pilars bàsics del sistema de benestar? 

La desídia i la negligència dels responsables de Salut no pot recaure sempre sobre els 

mateixos, els metges i les metgesses. Un sistema sanitari mai no es pot sostenir sobre la bona 

voluntat dels seus professionals. 

Ens calen solucions ja! 

Salvem la primària! 

 
Barcelona, 14 d’octubre de 2020 


