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[ NOTA DE PREMSA ] 

 
REVOLTA MÈDICA 

MC demana a Salut mesures “contundents i concretes”, i un 
calendari d’implementació, perquè la reunió de negociació de la 
vaga sigui “productiva”  
 

• El sindicat mèdic manifesta el seu compromís amb la millora del sistema i 

la voluntat de negociar amb “responsabilitat, honestedat i rigor” per evitar 

la dilatació del conflicte 

 

 

BARCELONA, 16 GENER 2023. Metges de Catalunya (MC) demana al Departament de 

Salut que la trobada que tindrà lloc aquest dimecres per tractar la convocatòria de vaga de 

facultatius dels proper dies 25 i 26 de gener, sigui una “veritable reunió de negociació de 

les reivindicacions plantejades per MC”, en la qual la conselleria traslladi al sindicat 

mesures “contundents i concretes” per resoldre la crisi de professionals mèdics que pateix 

el sistema sanitari públic. L’organització espera que la reunió sigui “productiva” i suposi un 

pas endavant, “sinó definitiu almenys significatiu”, per evitar una dilatació del conflicte 

“que no desitja cap de les dues parts”. 

 

En aquest sentit, MC expressa  la voluntat de negociar amb “responsabilitat, honestedat i 

rigor”, i “tantes vegades com sigui necessari”, amb Salut per trobar resposta als greus 

problemes de sobrecàrrega assistencial i falta de personal que afecten el col·lectiu mèdic, i 

que també pateixen els usuaris en forma de llistes d’espera, dificultats d’accés a l’atenció 

primària i saturació dels serveis d’Urgències, entre altres.   

 

Encara que el sindicat considera que l’administració sanitària “ha dilapidat els dos mesos 

de negociació” que li va oferir des de l’anunci de la convocatòria de vaga, el compromís de 

MC davant el diàleg és “total”. Per aquest motiu, l’organització acceptaria un calendari 

progressiu d’implementació de les mesures acordades, “sempre i quan aquestes siguin 

substancials i d’efectes immediats per a la millora de les condicions de treball dels 

metges i metgesses del país”.     

 


