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[ NOTA DE PREMSA ] 

 
SANITAT  EN CRISI 

Metges de Catalunya reuneix 54.000 signatures per exigir 
mesures que resolguin els problemes estructurals de la sanitat 
pública  
 

• El sindicat lliura els suports rebuts al Parlament i reclama als grups polítics 

i al Govern que donin resposta a la demanda social que reclama un sistema 

sanitari “més ben dotat, amb més professionals i millors condicions”  

 

BARCELONA, 17 NOVEMBRE 2022. Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest 

dijous al Registre General del Parlament les 54.344 signatures que ha recollit entre la població 

catalana com a suport a la campanya Signasanitat.cat que l’organització va engegar el passat 

mes de juny. En declaracions als mitjans de comunicació, el secretari general de MC, Xavier 

Lleonart, ha assegurat que la quantitat d’adhesions aconseguides “demostra que facultatius 

i pacients comparteixen la mateixa visió sobre les mancances estructurals dels 

sistema”. El responsable sindical ha reclamat als grups parlamentaris i al Govern de la 

Generalitat que “donin una resposta concreta” a les demandes de la població i els 

professionals, i ha alertat que el malestar i la indignació del personal facultatiu és “enorme” i 

“només cal una espurna” perquè esclati una revolta. 

 

En aquest sentit, MC ha assegurat que, si no hi ha un “canvi radical” en les polítiques del 

Departament de Salut, “serà molt difícil evitar una gran mobilització del col·lectiu mèdic 

a curt termini”. Lleonart ha lamentat que en les negociacions actualment obertes per renovar 

els convenis col·lectius de l’Institut Català de la Salut (ICS) i dels centres de la xarxa 

concertada (SISCAT) “ni l’Administració ni les patronals sanitàries mostren cap intenció 

d’introduir millores substancials en les condicions professionals, laborals i retributives 

del personal facultatiu”.  

 

El sindicat mèdic ha emfatitzat la gravetat del moment que travessa la sanitat pública en què 

l’escassetat de metges, la sobrecàrrega de treball i la manca de planificació “posen en risc 

la continuïtat del sistema tal com l’havíem conegut”. Per aquest motiu, l’organització ha 

definit un decàleg de mesures transformadores que passen per “invertir més recursos, 

contractar més professionals i millorar les condicions laborals dels sanitaris”, amb 

l’objectiu de recuperar l’accessibilitat, reduir les llistes d’espera i fer atractiu l’exercici 

professional de la medicina a la sanitat pública. “Si no som capaços de retenir els metges 

joves i garantir el relleu generacional, a pocs anys vista tindrem un sistema 

descapitalitzat amb greus dificultats per prestar el servei públic de salut”, ha vaticinat 

Xavier Lleonart.   

http://www.signasanitat.cat/


 

 

PREMSA  
premsa@metgesdecatalunya.cat 

 

 

 

 

Departament de Comunicació i Imatge                                                                                                       
Premsa 
Tel. 93 265 11 77 / 640 616 928 
premsa@metgesdecatalunya.cat 
metgesdecatalunya.cat 

 

 

Decàleg de mesures Signasanitat.cat  
 

Signa aquest decàleg de mesures i digues als polítics que la salut és el primer 

 

 

1. Demano que s’acabin les retallades i que la sanitat pública rebi els recursos econòmics 

i humans necessaris per recuperar-se de la pandèmia. 

 

2. Demano que es contracti més personal mèdic i sanitari per reduir així les llistes 

d’espera i rebre una atenció de més qualitat. 

 
3. Demano que es millorin les condicions laborals i retributives dels professionals perquè 

treballin amb més confort i seguretat, i no vulguin marxar a un altre territori. 

 
4. Demano que les mesures transformadores que necessita el sistema sanitari comptin 

amb l’aval dels professionals i de la ciutadania. 

 
5. Demano que l’atenció primària sigui reconeguda i estigui molt millor dotada de 

recursos i personal perquè és el pilar bàsic del sistema. 

 
6. Demano que la sanitat pública torni a ser accessible, amb facilitats per concertar visites 

i temps d’espera raonables. 

 
7. Demano que la relació dels pacients amb el sistema i els professionals tingui en 

compte la bretxa generacional, els diferents nivells d’alfabetització digital i les 

desigualtats socials. 

 
8. Demano que els professionals es puguin seguir formant per actualitzar els seus 

coneixements i oferir una assistència basada en la innovació i les últimes evidències 

científiques. 

 
9. Demano que el pressupost sanitari quedi blindat perquè en el futur no hi hagi més 

retallades. 

 
10. Demano que la sanitat pública universal, transparent, gratuïta, equitativa i de qualitat 

sigui la prioritat de tots els mandataris públics. 

 

 

 

 


