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[ NOTA DE PREMSA ] 

 
SINDICAT MAJORITARI A LA SANITAT  
Dues candidatures es disputen aquest dimarts la direcció 
de Metges de Catalunya per als pròxims quatre anys 
 

 Més de 8.000 afiliats estan cridats a les urnes, en el marc de la 
celebració del 4t Congrés sindical 

 
BARCELONA, 13 JUNY 2016. Metges de Catalunya (MC) celebrarà aquest dimarts, 14 de 
juny, les eleccions per escollir la nova direcció del sindicat per als pròxims quatre anys, a les 
quals s’han presentat dues candidatures: “Obrint portes” que encapçala Jordi Cruz 
(cirurgià de l’Hospital de Mataró) com a president i Josep Maria Puig (nefròleg de l’Hospital 
del Mar) com a secretari general, i “Unitat, Compromís i Projecte”, que lidera Jaume 
Mestre (metge especialista en medicina intensiva de l’Hospital de Sabadell) en el càrrec de 
president i Francesc Duch (metge de família del CAP Montblanc-L’Espluga de Francolí) que 
opta a revalidar la secretaria general.     
 
Els comicis es faran en el marc del 4t Congrés de MC –sindicat majoritari a la sanitat catalana– 
que tindrà lloc a la seu del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), a 
Barcelona. Un total de 8.348 afiliats estan cridats a les urnes que romandran obertes de 10.00 
a 19.00 hores. A partir de llavors, es procedirà a l’escrutini dels vots. La jornada electoral 
finalitzarà a les 19.30 hores amb la proclamació de la candidatura guanyadora. 
 
Paral·lelament a les eleccions, on també s’elegiran les direccions del sis sectors 
professionals en què s’estructura l’organització, MC celebrarà el seu congrés sindical sota el 
lema “Decidim els canvis, recuperem la professió”. S’hi presentaran tres grans 
ponències: “La professió mèdica actual i futura”, “Els metges joves. Futur del 
sindicalisme mèdic” i “Sistema sanitari que proposem. Conveni mèdic”. 
 
Al voltant d’aquests tres blocs, es debatran qüestions com la interacció entre professions 
sanitàries, la prescripció infermera, la gestió clínica i la telemedicina. També s’analitzarà la 
situació dels metges joves des de la vessant de la precarietat laboral, les sortides 
professionals i la seva implicació sindical. Finalment, es dissertarà sobre el conveni mèdic, 
com a marc de relacions laborals únic i específic per als facultatius, i el model sanitari català. 
 
El president del Congrés, Josep Lluís Pi, fa una crida als afiliats de MC a participar 
activament en el debat per “replantejar-nos quin és el camí de futur a seguir en un entorn 
que segueix sent molt incert” i, sobretot, anima els facultatius més joves a expressar la seva 
opinió. “Més que mai hem de tenir una sola veu, perquè tenim la impressió que hem 
perdut bona part del que representava la nostra professió”, assegura. 

 
 
Candidatura “Obrint portes” Candidatura “Unitat, Compromís i Projecte” 
obrintportesblog.wordpress.com ucpmetges.com 

https://www.google.es/maps/place/Travessera+de+Gr%C3%A0cia,+93,+08006+Barcelona/@41.397939,2.1500521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2990858bb73:0x90ef466466282d33!8m2!3d41.397939!4d2.1522408
https://obrintportesblog.wordpress.com/
http://www.ucpmetges.com/

