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MANIFEST 

 

VAGA GENERAL DE SANITAT A CATALUNYA 

7 DE JULIOL DEL 2020 
 

 

La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), amb l'adhesió del Sindicat Infermeres de Catalunya, 
convoquen vaga general a la sanitat catalana. Motius no en falten. S'han anat acumulant any rere 
any despropòsits per accions i aptituds unilaterals sense tenir en compte a el personal sanitari ni a la 
ciutadania i les conseqüències hem pogut comprovar a l'afrontar una situació històrica com ha estat 
la pandèmia del covid19. 

Les conseqüències de les retallades que han recaigut directament sobre les espatlles de el personal 
sanitari han estat i són un suma i segueix. És per això pel que fem vaga. Exigim solucions i reparar 
tots els drets perduts. 

Avui ens manifestem en vaga i protestem per aquesta falta de respecte tan descarat i volem 
demanar alt i clar: 

 

• Igualtat en la gratificació per covid19 sense importar la categoria de cada treballador i 
treballadora de sanitat ni la seva adscripció. 

• Inclusió de el personal del SEM, sociosanitaris, transport sanitari, empreses de neteja 
externes que treballen en atenció primària i centres hospitalaris. 

• Estabilitat en les contractacions. Incorporar el personal que s'ha anat perdent any rere any. 
• La devolució de el 5% dels nostres salaris que ens van prendre i mai més hem vist. 
• Revaloració de l'IPC de diversos anys acumulats i que no ens han reconegut 
• Plus de perillositat permanent a urgències, atenció primària i col·lectius que detecti la 

necessitat. 
• Conveni únic en el sector 
• No a l'increment de ràtios en infermeria. Cada vegada hi ha menys professionals per a més 

assistència. 

 

VOLEM UNA SANITAT PÚBLICA CENT PER CENT. 

 

La gratificació econòmica de la Conselleria de Sanitat per la lluita contra el covid19 i el repartiment 
per categories, la converteix en injusta, classista i sectària; per als professionals de la sanitat, un nou 
despropòsit que els transmet que hi ha personal de primera i segona i que no tots i totes són 
importants. Una autèntica falta de respecte dir que aquesta mesura vol compensar l'extraordinari  
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treball realitzat pels nostres sanitaris, però a uns més que a altres i s'han deixat enrere molts més en 
els que ni tan sols han pensat. Un error no recordar a el personal del SEM, personal de transport 
sanitari, personal d'empreses de neteja que treballen en centres sanitaris i d'atenció primària, amb 
el personal de la sanitat privada sota control de la pública. Tots i totes han estat exposat i en perill 
per contagi. 

 

Senyora Consellera, en sanitat es treballa en equip .Equips que han lluitat minut a minut i dia rere 
dia per salvaguardar la salut de la població i aconseguint que els centres sanitaris seguissin 
funcionant malgrat les deficiències i les conseqüències de la pèssima gestió de Departament de 
Salut. Aquests equips que han anteposat la seva salut, han donat una lliçó del que és responsabilitat 
i professionalitat. Aquests equips han salvat moltes vides i han pagat per això. Les fredes dades 
estadístiques diuen que som el país amb més contagis entre el personal de centres sanitaris, centres 
sociosanitaris, centres d'atenció primària, centres d'emergències i transport sanitari. 

Només a Catalunya s'han contagiat un 30%. 

 

Sense el personal de neteja, sense el personal tècnic, sense el personal facultatiu, sense el personal 
auxiliar, sense el personal d'administració, sense el personal de cuina, sense zeladors i portalliteres 
... un equip no podria treballar amb la efectivitat que han demostrat. . Tot el personal dels centres es 
mereix la gratificació per igual sense fer distincions de categories. 

 

El personal sanitari ha realitzat una tasca impressionant simplement per ser grans professionals. 
Però s'ha de considerar en quina situació d'extrema dificultat han hagut de batallar. Recordem que 
no han pogut protegir, perquè no hi havia Equips de protecció. Han hagut de fer jornades i torns de 
12 hores com a mínim a un ritme frenètic. Han hagut de allunyar-se de la seva família per evitar 
contagis. Han estat els testimonis més properes a situacions dramàtiques de cada persona que ha 
patit i mort pel virus de l'covid19. Recordem, si. Recordem amb totes i cadascuna de les persones 
amb el personal sanitari perquè ells i elles mai van a oblidar. 

 

EL PERSONAL SANITARI SALVA VIDES 

LES RETALLADES, MATEN 

 

Els treballadors i treballadores de Sanitat exigim que la Sanitat a Catalunya sigui 100 per 100 pública. 
Amb pressupost suficient perquè sigui realment una sanitat per a tots i totes. Amb pressupost 
suficient per a garantir la dotació de personal necessari i amb salaris justos i jornades equilibrades. 
Amb pressupost suficient per dotar els centres de material mèdic, quirúrgic, de prevenció i capacitat 
hospitalària que garanteixi una bona atenció. 

 

A  Barcelona a 7 de juliol 2020 

 


