
 

 

PREMSA  
premsa@metgesdecatalunya.cat 

 

 

 

 
Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. · 08013 Barcelona · Tel. 93 265 11 77 · Fax 93 265 39 71 · www.metgesdecatalunya.cat 

 

[ NOTA DE PREMSA ] 

 
EFECTES DE LA CRISI 
Metges de Catalunya se suma a la manifestació contra les 
retallades convocada el 21 d’octubre davant el Ministeri de Sanitat  
 

 La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entitat impulsora 
de la protesta, fa una crida a la mobilització per defensar una sanitat pública 
de qualitat liderada pel metge  

 
BARCELONA, 14 OCTUBRE 2015. Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari a la 
sanitat pública catalana, participarà el proper dimecres, 21 d’octubre, a la manifestació que 
ha convocat la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) davant el Ministeri de 
Sanitat, a Madrid, per protestar contra la perpetuació de les retallades sanitàries i contra 
l’incompliment “reiterat” de l’acord professional subscrit l’any 2013 amb el govern espanyol, 
segons el qual l’executiu central es comprometia, entre altres punts, a impulsar un Pacte 
d’Estat per la Sanitat, definir un nou model de finançament sanitari estable i suficient, 
reconèixer el paper singular del metge en la gestió assistencial i recuperar les pèrdues 
salarials del facultatiu provocades per la crisi.  
 
La protesta, que mobilitzarà els sindicats mèdics de tot l’Estat espanyol, començarà a les 
13.00 hores a la plaça de la Cibeles i recorrerà el Paseo del Prado fins arribar a la seu del 
ministeri, on una representació mèdica lliurarà un document reivindicatiu per reclamar un pla 
de xoc contra la precarietat laboral del metge que inclogui l’eradicació dels contractes a 
temps parcial –un 42% dels facultatius que exerceixen actualment en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) ho fan sense plaça en propietat–, la convocatòria d’ofertes d’ocupació pública 
almenys cada dos anys i la cobertura total de les places vacants. A més, els professionals 
exigiran la recuperació de les retribucions bàsiques prèvies a les retallades –el facultatiu ha 
perdut un 25% del seu poder adquisitiu des de 2010– i el lideratge mèdic en la gestió clínica 
per reflotar el sistema. 
 
Els sindicats adverteixen que, si Sanitat no respon a les seves demandes, podrien endegar 
altres accions de protesta inclosa la vaga, amb l’objectiu de “restituir els drets salarials i 
professionals que han perdut els metges” com a conseqüència de les retallades. En 
aquest sentit, acusen els governs central i autonòmics de deixar una sanitat “sota mínims”, 
després que el pressupost sanitari global s’hagi retallat un 10% en els darrers cinc anys, 
passant dels 59.767.615 milions d’euros l’any 2010 als 54.016.366 milions actuals, una xifra 
inferior a la de l’any 2008.     
 
A la manifestació del 21O, també s’hi han adherit el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos, la Federación de Asociaciones Científico Médicas, la Conferencia Nacional de 
Decanos de Facultades de Medicina i el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. 
 

 

► Previsió 
 

Metges de Catalunya (MC) farà una atenció als mitjans de comunicació, a Madrid, 

abans de començar la manifestació. Properament, enviarem convocatòria. 


