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[ NOTA DE PREMSA ] 

 
ELECCIONS 

El cirurgians Jordi Cruz i Xavier Lleonart, elegits president 
i secretari general de Metges de Catalunya  
 

• La candidatura “Implicació i Transparència” guanya les eleccions a la direcció 
del sindicat amb el 63% dels sufragis 
 

 
BARCELONA, 13 GENER 2021. Els cirurgians Jordi Cruz (Hospital de Mataró) i Xavier 
Lleonart, (Hospital de Terrassa) han estat elegits aquest dimecres president i secretari 
general de Metges de Catalunya (MC), respectivament, al capdavant de la candidatura 
“Implicació i Transparència” que ha guanyat les eleccions a la direcció del sindicat amb el 
63% dels vots emesos, superant la llista “Guanya amb nosaltres” encapçalada pel nefròleg 
de l’Hospital del Mar, Josep Maria Puig, que fins ara ocupava la Secretaria General. 
 
Cruz, que repeteix com a president, i Lleonart governaran l’organització els propers quatre 
anys amb un equip que completen la pediatra Ana Maria Roca, com a vicepresidenta; el 
metge de família David Arribas, com a vicesecretari general; el també metge de família 
Ramon Sarrias, com a secretari de Finances i la psicòloga Xelo Casado, com a 
vicesecretària de Finances. 
   
La nova direcció de MC s’ha fixat com a objectius principals del mandat “la defensa dels 
drets i interessos dels facultatius en les meses de negociació que es constituiran en 
els propers mesos a l’Institut Català de la Salut (ICS) i a l’àmbit del conveni SISCAT de 
la sanitat concertada, així com la recuperació de les condicions laborals i professionals 
perdudes, tant per les retallades com a causa de la pandèmia de COVID-19”.  
 
També lluitarà per “acabar amb els contractes precaris, parcials, interins, eventuals i 
suplents”, sense oblidar una de les fites rectores del sindicat: “assolir un conveni 
professional de referència per a tot el personal facultatiu de Catalunya, de tots els 
àmbits sanitaris, negociat directament amb el Departament de Salut i obviant l’ICS i les 
patronals sanitàries”. 
 
A banda d’això, es proposa “modernitzar l’estructura sindical” amb una reforma estatutària 
que reforci els mecanismes de diàleg i decisió, i amb l’establiment de nous canals de 
comunicació directa amb els afiliats. 
 
Un total de 887 afiliats, dels 9.841 que formaven part del cens electoral, han exercit el vot, el que 
representa una participació del 9%. Els comicis s’han celebrat a Barcelona, en el marc del 5è 
Congrés del sindicat que s’ha desenvolupat de manera telemàtica, seguint les indicacions del Pla 
de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per a la contenció de la COVID-19. 


