
 

 

 

Tornarem a dir prou 
 

Metges de Catalunya (MC) s’ha sumat un any més a la commemoració del Dia Mundial del Metge de 
Família, fixat el 19 de maig a proposta de la World Organization of National Colleges, Academies and 
Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA), per recordar que els 
governs tenen la responsabilitat de la salut de la seva població i per exigir, en conseqüència, que 
l’atenció primària sigui l’eix vertebrador dels seus sistemes sanitaris. En els últims 20 anys, però, hem 
assistit a un infrafinançament continuat del primer nivell assistencial que ens ha portat a un deteriorament 
progressiu de les condicions de feina dels metges de família, pediatres, ginecòlegs i odontòlegs de l’AP, 
que va arribar al seu punt àlgid amb la vaga convocada pel sindicat el novembre de 2018. 

L’objectiu principal de la mobilització va ser disminuir la sobrecàrrega assistencial d’uns professionals 
cada vegada més cansats i desmotivats. Finalment, i després de quatre dies de vaga i d’una intensa 
negociació amb el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la 
Salut (ICS), es va signar un acord de sortida de vaga que preveia canvis que havien de revertir aquesta 
situació i millorar les condicions de feina dels metges i de les metgesses d’atenció primària. 

Han passat quasi sis mesos des de la signatura d’aquest acord i encara s’incompleixen molts dels seus 
punts a bona part del territori. No es respecten els temps pactats segons la tipologia de les visites, se 
sobrepassen les cinc hores diàries assistencials, no es cobreixen la major part de les absències i molts 
facultatius encara no tenen el contingent de pacients adaptat a l’estudi de càrregues. 

D’altra banda, l’anàlisi de càrregues de pediatria, que s’havia de publicar el 31 de gener passat, tampoc 
no està disponible i les de ginecologia, odontologia i unitats d’atenció continuada i urgències de base 
territorial (ACUT) encara trigaran uns mesos en publicar-se. 

Podríem acceptar que una part de l’incompliment de l’acord de sortida de vaga sigui com a conseqüència 
de la dificultat que hi ha per trobar metges i metgesses. El que no podem admetre és que una bona part 
d’aquest trencament del compromís adquirit amb els professionals vingui determinat per l’actitud 
d’algunes direccions d’atenció primària (DAP) –per exemple, la de Barcelona o Girona–, serveis 
d’atenció primària (SAP) o equips d’atenció primària (EAP), que es neguen a implantar els punts recollits 
en el pacte. 

Tot plegat, amb la intenció de destruir l'essència de l'acord signat, que és la voluntarietat i el pacte, 
perpetuant, així, el tarannà impositiu i, a vegades, el maltractament que l’ICS ha tingut els darrers anys 
vers els facultatius d’atenció primària. Aquesta circumstància, evidentment, ha contribuït força a la 
desmotivació i el cansament dels professionals.  

Per tant, davant l’incompliment de l’acord de sortida de vaga, els metges i les metgesses d’atenció 
primària tornarem a dir “PROU” de forma clara i contundent, perquè el que es va pactar no és només 
un dret per als professionals, sinó també una necessitat per poder garantir la qualitat de l’assistència i la 
seguretat dels pacients. 

Així, doncs, demanem als polítics i gestors sanitaris de Catalunya que prioritzin l’atenció primària, facin 
polítiques encaminades a visibilitzar l’especialitat durant la formació mèdica i incrementin el seu 
pressupost com a mínim fins un 25% de la despesa total en salut. Això ens permetria fer promoció de 
la salut en la comunitat, tenir un nombre de professionals adequat a les característiques i patologies de 
la població que veiem a la consulta i gaudir d’una retribució que freni la sagnia de professionals que 
marxen a altres comunitats o a l’estranger després d'haver-se format als nostres centres sanitaris. En 
cas contrari, aquest nivell assistencial perdrà no només el prestigi sinó l'essència de la seva fundació. 
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