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PER QUÈ FEM VAGA? 

• Perquè no podem continuar sent còmplices del desmantellament del sistema 
públic de salut. 
 

• Perquè es manté la sobrecàrrega crònica de treball, multiplicada fins a l’infinit,  
que provoca malalties entre el personal facultatiu. 

 
• Perquè el sistema sanitari està exhaust i ferit de mort. Només se sosté sobre 

jornades maratonianes impossibles de suportar a llarg termini. 
 

• Perquè s’ha cronificat el dèficit global de professionals i el sistema expulsa cada 
vegada més facultatius i facultatives, substituint-les per altres categories 
professionals. Sent totes i tots importants, cal tenir clar que sense el personal 
facultatiu no hi ha sanitat. 

 
• Perquè la inversió en salut per habitant i les condicions laborals i retributives 

segueixen a la cua de l’Estat i a anys llum d’Europa. 
 

• Per incompliment d’acords de sortida de vaga previs o denúncies d’aquests 
acords per altres sindicats no facultatius.  

 
 
 
 

ÉS EL MOMENT DE FER VAGA? 

• Les actuals condicions de treball són insostenibles. L’atenció que estem donant 
a la població és insuficient. 
 

• Els dèficits estructurals, començant per les instal·lacions sanitàries i acabant pel 
personal facultatiu, estan impedint mantenir la qualitat i seguretat assistencial.  
La morbimortalitat ha augmentat, tal com vam avisar que succeiria.  

 
• La nostra voluntat de diàleg i negociació s’ha mantingut per totes les vies 

possibles, però l’Administració no té cap voluntat real de trobar solucions. 
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I LA POBLACIÓ? 

• La vaga també la fem per a la població, per millorar els problemes d’accessibilitat 
que pateix i per garantir l'accés universal al sistema de salut que ara mateix està 
en perill. 
 

• La qualitat de l’assistència depèn dels recursos amb què comptem. Amb més 
professionals i millors condicions de treball, el servei que rebrà la ciutadania també 
millorarà. De fet, la majoria de pacients ens donen suport en les nostres 
reivindicacions. 

 
 
 
 

I LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES D’ANAR A LA VAGA? 

• La vaga suposa un esforç econòmic, però ho hem posat tot de la nostra part 
perquè l’aturada no s’allargui. No obstant això, no defallirem i mantindrem les 
mobilitzacions fins a assolir els objectius marcats, que inclouen millores 
econòmiques immediates per a la professió.  

 
 
 
 

I LA FEINA QUE QUEDARÀ ENDARRERIDA? 
ENCARA TINDREM MÉS SOBRECÀREGA DESPRÉS DE LA VAGA? 

• Aquest argument sovint ens fa dubtar de la idoneïtat de la nostra adhesió a la 
vaga, però l’impacte de les mobilitzacions serà infinitament menor a la mala gestió 
de l’Administració durant aquests darrers anys, que ha provocat unes demores 
insuportables i inacceptables. Les necessitats urgents de salut de la població 
estaran cobertes pels serveis mínims. És una inversió imprescindible per 
aconseguir una pressió assistencial assumible. No hi ha una altra manera 
possible d’assolir-ho. 
 

• La meta és incrementar substancialment el nombre de facultatius i 
facultatives en plantilla. No es tracta de fer més hores o més guàrdies, sinó 
d’incorporar de debò més personal. Aquesta és l’única manera d’alleugerir la 
sobrecàrrega.    
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SI NO FAIG VAGA, EM BENEFICIARÉ DE LES MILLORES LABORALS I 
RETRIBUTIVES QUE S’ACONSEGUEIXIN? 

• Com ha passat en vagues anteriors, les millores assolides seran per a tot el 
personal facultatiu, independentment de si la persona ha participat o no en 
l’aturada. Ara bé, la solidaritat i el suport entre els companys i les companyes de 
professió ens ajudarà a culminar les nostres fites. La unitat d’acció ens farà ser 
més forts. 
 
 
 
 

NO CREC EN LES VAGUES 
FER VAGA NO SOLUCIONA ELS PROBLEMES 

• Cap millora laboral ni social s’ha aconseguit sense un esforç per part dels 
treballadors i treballadores. L’acció de les empreses –també les de salut– està 
orientada a assolir els seus objectius, però el benestar de la plantilla no és un dels 
seus propòsits. 
 

• Ningú amb capacitat de canviar les coses ha actuat fins ara per evitar la fallida 
del sistema públic de salut català. 
 

• Metges de Catalunya (MC) ha convocat aquesta vaga fa gairebé dos mesos i la 
Conselleria de Salut no ha fet res per evitar-la. 
 

• Si no ens mobilitzem per canviar la situació, nosaltres –la professió– també 
formarem part del problema. 

 
 
 
Per tant, ENS VEIEM ALS CARRERS! 
 
                         LA PROFESSIÓ ET NECESSITA! 
 
                                NO ET POTS QUEDAR AL MARGE! 

 

 

 

  


