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SINDICALISME POSTPANDÈMIA: UNA NOVA OPORTUNITAT 

Dr. Javier O’Farrill 

 

Les metgesses i metges, tradicionalment, han anteposat el seu exercici professional a 
la reivindicació i la defensa dels seus interessos professionals i laborals. Aquesta 
realitat s’ha vist reflectida en el grau de compromís dels metges amb el sindicalisme 
professional i, com a conseqüència, en l’afiliació sindical. El 1920, fa 100 anys, es 
fundava el Sindicat de Metges de Catalunya, aconseguint un 85% d’afiliació dins del 
col·lectiu mèdic assalariat. Actualment, l’afiliació de la nostra organització representa el 
23% dels metges col·legiats. 
 
Molts canvis han succeït en aquests 100 anys. L’abandó de la nostra condició liberal, 
que ens assegurava autonomia en el nostre lloc de treball diari, ens ha convertit en 
assalariats qualificats, als quals no se’ls retribueix com a tal i, fins i tot, tenen molts 
problemes per assegurar-se el seu lloc de treball.  
 
Una altra gran transformació ha estat la pèrdua de l’estatus social, que es fa palès als 
centres de treball, on altres professionals no metges ens substitueixin en àrees 
tradicionalment reservades als facultatius.  
 
Progressivament, els canvis normatius i laborals han anat traient poder de 
representativitat als metges. Els marcs de negociació actuals (comitès d’empresa, 
Mesa Sectorial o mesa de negociació del conveni SISCAT) fan que la  representativitat 
dels metges sigui testimonial i estigui trepitjada per la majoria numèrica d’altres 
sindicats. Això ha fet que els convenis signats hagin tingut molt poc en compte les 
peculiaritats del nostre col·lectiu. Molts conceptes, com el preu-hora de guàrdia, ha 
hagut de ser fixats conforme a dret després del corresponent procés judicial i de 
sentències fermes al respecte. Els convenis sociosanitaris o de la sanitat concertada, 
en aquesta situació, deixen totalment al marge les reivindicacions del personal 
facultatiu, pel que es fa palès que aquest no pot ser més el nostre marc de negociació.  
Ela metges estatutaris, amb la desaparició de l’Estatut del metge, l’aprovació de 
l’Estatut marc, l’adscripció dels seus processos al Tribunal contenciós administratiu, 
que encara fa més difícil la via judicial i la baixa representativitat a la Mesa Sectorial, 
ens fa quasi impossible assolir les nostres reivindicacions.  
 
La vocació en medicina, que tant ens compensa en el dia a dia del nostre exercici 
professional, ha permès que els professionals siguin explotats i estiguin mal 
remunerats, si ho comparem amb els països del nostre entorn.  En els últims anys, 
s’ha incrementat el fenomen migratori de metges cap a altres CCAA i, també, cap a 
altres països europeus en busca de millors condicions laborals, millors retribucions i 
d’una millor consideració social del metge. Estem perdent talent, format en un sistema 
d’excel·lència com és el nostre. D’altra banda, en els propers 10 anys es jubilaran el 
40% de metges en actiu. 
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Recentment, hem vist com la formació MIR, pilar fonamental d’aquest sistema sanitari 
que va arribar a ser un dels millors del món, s’hagué de plantar per reclamar l’aplicació 
dels drets bàsics, recollits en la legislació europea i espanyola.  
 
Davant d’aquesta descapitalització, assistim a una falta absoluta de planificació per 
part dels governs centrals i autonòmics, que ha culminat en el nou decret del Govern 
espanyol, que permet contractar metges sense especialitat. El nou pla d’enfortiment de 
l’Atenció Primària, de 3.811 contractacions, només contempla la contractació de 308 
metgesses i metges. El menyspreu a la nostre professió per part dels governs no té 
límits.  
 
La Covid ha ensorrat el sistema sanitari, abandonat pels nostres governants, només 
sostingut per aquest concepte tan gastat que li diem vocació i que els polítics confonen 
amb un passaport cap a l’esclavitud. La pandèmia ha agreujat les condicions laborals i 
professionals en què treballem. Sols, sense EPI ni recursos, la hiperresponsabilitat 
dels facultatius i les facultatives ha salvat la incompetència dels gestors. Els 
metgesses i metges hem treballat  i treballem dia a dia pel be comú. No obstant això,  
aquesta crisi ha demostrat que no es considera que nosaltres també som part d’aquest 
be comú.  
 
L’objectiu principal de la nostra organització esdevé conscienciar els facultatius que els 
seus interessos només poden ser defensats quan tota la professió es revela unida 
davant l’Administració o les empreses per a les quals treballem. Altres treballadors 
sanitaris ho han tingut molt clar des de sempre i això els ha permès, en moltes 
ocasions, obtenir avantatges sectorials que els metges hem vist passar de llarg al ser 
incapaços d’exercir dosis de pressió similars.  
 
Per aconseguir els nostres objectius, el nostre sindicat s’ha de convertir en una 
organització dinàmica i potent, que reculli els sentiments i les reivindicacions de tots 
els seus afiliats i afiliades. Una aposta de futur que passi de representar del 23% al 
100% dels metges catalans. Haurem de treballar en millorar la comunicació i el 
màrqueting amb el col·lectiu mèdic, continuar amb els processos judicials que tan bon 
resultat han donat i la formació.  El sindicat s’ha d’apropar a la realitat que viu el metge 
dia a dia, de forma que l’orientació de les nostres decisions no sigui “a priori”, sinó que 
sigui el reflex més exacte del que estan demanant els nostres companys. Des 
d’aquesta perspectiva, la tasca dels delegats i delegades de centre és essencial, ja 
que són la cadena de transmissió per la qual ens arriba directament el sentir real de la 
nostra professió.  
 
La recent vaga MIR ha mostrat la necessitat de representativitat dels metges joves. El 
66% dels nostres afiliats té més de 47 anys i només el 2% en té menys de 36. Es fa 
imprescindible adreçar-nos al metge jove i en formació, tradicionalment allunyat de 
l’activitat sindical.  
 
Tal com està plantejat el sistema de relacions laborals al nostre país, tots els 
treballadors tenen l’obligació d’actuar mitjançant instàncies de representació 
específica, és a dir, sindicats. Els col·legis de metges o les societats científiques, com 
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sabem, tenen unes competències molt concretes que no s’estenen al camp laboral. 
Malgrat que aquestes institucions i Metges de Catalunya haurien de tenir objectius 
coincidents, sovint els seus posicionaments davant fets concrets no han estat 
unànimes i, fins i tot, contraposats. La situació actual fa necessària elaborar 
estratègies que reforcin el diàleg entre totes les institucions encarregades de vetllar 
pels interessos col·lectius de la nostra professió. 
 
Des dels seus orígens, Metges de Catalunya ha defensat la funció social del metge i la 
visió d’una medicina humanitzada. Aquest compromís, i la constatació que la societat 
encara té en una alta estima la relació metge-pacient, fa necessari establir aliances 
amb associacions d’usuaris i de pacients, amb la finalitat de reforçar el paper de 
Metges de Catalunya enfront l’Administració.  
 
Tanmateix, el nostre sindicat haurà d’intensificar la cooperació internacional, establint 
contacte amb sindicats professionals europeus, per poder influir en tots aquells 
aspectes de la regulació de la nostra professió que estiguin condicionats per les 
decisions que es prenguin a Brussel·les. L’experiència europea demostra que el 
sindicat no s’ha de quedar exclusivament en la seva missió reivindicativa tradicional, 
sinó que ha de tenir un paper actiu en la regulació i planificació del nostre sector 
professional.  
 
És per això que Metges de Catalunya establirà com a objectiu l’establiment d’un marc 
de relacions laborals propi per al conjunt de metges i metgesses catalans (conveni 
mèdic), que reculli totes les peculiaritats de la professió mèdica: retribucions, 
condicions de treball (descansos, jornada, guàrdies), condicions en la prestació de 
l’assistència, docència i recerca, i participació dels professionals en la gestió. Només si 
som una professió forta i unida entorn uns objectius comuns, triomfarem.   
 
La unió no serà possible sense un canvi d’actitud per part dels metges i metgesses 
que treballem a Catalunya. La professió necessita, més que mai, rebel·lar-se. El metge  
ha d’aprendre a dir “NO” a decisions imposades, que van en contra de la bona praxis 
mèdica, i a dir “NO” a objectius inassolibles, a polítiques sense evidència científica i al 
treball sense finançament. I dir “NO” ha de ser un deure ètic si es que volen mantenir 
els valors i principis d’una professió mil·lenària.  


