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PRIMER SINDICAT MÈDIC FUNDAT A EUROPA

Metges de Catalunya assoleix la xifra dels 10.000 afiliats amb
l’objectiu de “reflotar” la professió mèdica de la crisi sanitària
•

El sindicat defensa la necessitat de millorar les condicions de l’exercici de la
medicina, com a condició imprescindible per repensar el model assistencial
postCOVID

BARCELONA, 6 OCTUBRE 2021. Metges de Catalunya (MC), primer sindicat mèdic fundat a
Europa, ha assolit aquest setembre la xifra històrica dels 10.000 afiliades i afiliats (51,9% dones
i 48,1% homes), amb el propòsit de “dignificar imperiosament les condicions laborals i
professionals mèdiques, i reflotar el col·lectiu de la greu crisi que pateix el sistema
sanitari català, com a conseqüència de més d’una dècada de retallades i un any i mig de
pandèmia”.
L’organització sindical celebra aquesta fita amb el suport majoritari de la professió, però
“conscient de la seva responsabilitat en el procés de reconstrucció de la classe mèdica”,
que, a parer seu, passa per “fer entrar en raó els responsables sanitaris de la necessitat
de millorar les condicions de l’exercici de la medicina, com a condició imprescindible
per edificar el nou model sanitari postCOVID”.
En aquest sentit, MC reitera que “sense metges i metgesses, no hi ha sanitat” i, per això,
reforça, “ara més que mai”, el seu compromís fundacional de 1920 d’“ennoblir la funció
encomanada a la professió mèdica” per superar la crisi sistèmica actual.
Campanya
Per commemorar l’assoliment de les 10.000 afiliades i afiliats, el sindicat ha posat en marxa la
campanya “10 Mil Raons per fer-nos sentir” (10milraons.cat), adreçada al col·lectiu mèdic,
per posar en valor la tasca sindical i sensibilitzar la professió en la lluita i la defensa dels seus
drets laborals, professionals i socials.
L’acció comunicativa, que es desplegarà fins a finals d’any a través de les xarxes socials i els
centres de salut del territori, inclou l’edició d’un espot que reforça la imatge de MC com a
referent per a les facultatives i els facultatius de Catalunya.
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