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Abordatge de la situació

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, la afiliació de la nostra

organització representa el 23% dels

metges col·legiats.



Abordatge de la situació

Molts canvis han succeït en aquests 100 anys:

• L’abandó de la condició liberal

• Pèrdua d’autonomia en el nostre lloc de treball diari

• Assalariats qualificats

• Retribució no ajustada al grau de responsabilitat i als anys de formació

• Problemes per assegurar-se el seu lloc de treball

• Pèrdua de l’estatus social

• Substitució en àrees tradicionalment reservades als facultatius

• Els canvis normatius i laborals han anat traient poder de representativitat als metges.



Abordatge de la situació

Els marcs de negociació actuals (comitès d’empresa, Mesa Sectorial o 
mesa de negociació del conveni SISCAT)

• La representativitat dels metges cada vegada és més testimonial per la majoria numèrica
d’altres sindicats.

• Els convenis signats hagin tingut molt poc en compte les peculiaritats del nostre col·lectiu.

• Els convenis sociosanitaris o de la sanitat concertada, en aquesta situació, deixen totalment
al marge les reivindicacions del personal facultatiu.

• Els metges estatutaris, amb la desaparició de l’Estatut del metge, l’aprovació de l’Estatut
marc i l’adscripció dels seus processos al Tribunal contenciós administratiu, fa més difícil la
via judicial.

• Han deixat de ser un marc efectiu de negociació perquè fan quasi impossible assolir les
nostres reivindicacions.



Abordatge de la situació

Factors:

• La vocació en medicina.

• Polítiques economicistes.

• Falta absoluta de planificació per part dels governs centrals i autonòmics.



Abordatge de la situació

• Dèficit crònic de facultatius i facultatives, no només per formació sinó per la incapacitat
de retenir talents: 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.

• Poca cura dels facultatius i de les facultatives adjunts/es, i encara més dels que estan
en formació, que, utilitzats com a mà d'obra barata i veient la realitat de sistema,
decideixen marxar.



Abordatge de la situació

COVID

• Ensorrat el sistema sanitari.

• Agreujades les condicions laborals i professionals en què treballem.

• Visualitza la situació precària de sistema i per tant de la professió.

• Sols, sense EPI ni recursos.

• La hiperresponsabilitat dels facultatius i les facultatives ha salvat la incompetència dels
gestors.
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Com revertir la situació

Objectius

• Conscienciar els facultatius.

• Millorar la comunicació i el màrqueting amb el col·lectiu mèdic.

• Apropar el sindicat a la realitat que viu el metge dia a dia, de forma que l’orientació de les nostres
decisions no siguin “a priori”, sinó que siguin el reflex més exacte del que estan demanant els
nostres companys/es.

• Increment de la afiliació.

• 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.

• La tasca essencial dels delegats i delegades.

• Denúncia oportuna i immediata en els comitès d'empresa, juntes de personal i salut laboral.

• Processos judicials que tan bon resultat han donat.

• Mobilitzacions.
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Com revertir la situació

Objectius

• Elaborar estratègies que reforcin el diàleg entre totes les institucions encarregades de vetllar pels
interessos col·lectius de la nostra professió.

• Establir aliances amb associacions d’usuaris i de pacients, amb la finalitat de reforçar el paper de
Metges de Catalunya davant l’Administració.

• Intensificar la cooperació estatal i internacional, establint contacte amb sindicats professionals de
l’estat i 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.

• Establi un marc de relacions laborals propi per al conjunt de metges i metgesses catalans
(CONVENI MÈDIC)



Com aconseguir-ho

Accions immediates

• La unió dels facultatius i les facultatives que treballen a Catalunya

• Canvi d’actitud

• Rebel·lar-se

• Aprendre a dir “NO”

• “NO” a decisions imposades, que poden anar contra de la bona praxis mèdica.

• “NO” a objectius inassolibles, a polítiques sense evidència científica.

• “NO” al treball sense el personal ni el finançament adequat.
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Com aconseguir-ho

I dir “NO” ha de ser un deure ètic si volen mantenir els
valors i principis d’una professió mil·lenària.



SINDICALISME POSTPANDÈMIA: 
UNA NOVA OPORTUNITAT


