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Carta oberta als usuaris de la sanitat pública catalana 

 
Benvolguts/des usuaris/àries, 
 
El 15 i 16 de novembre els metges de la sanitat pública i concertada de Catalunya hem 
convocat una vaga, els motius i objectius de la qual us volem exposar a continuació: 

 
MOTIUS 

 
El pressupost sanitari s’ha reduït un 10% (1.000 milions d’euros) el 2011, fet que ha comportat: 

 
• El tancament de llits, de plantes hospitalàries i de quiròfans. 
• El tancament dels serveis nocturns de centres d’atenció primària (CAP). 
• La restricció de proves diagnòstiques i visites especialitzades. 
• L’augment desproporcionat de les llistes d’espera. 

 
Les retallades estan afectant de forma molt seriosa i preocupant la qualitat de 
l’assistència sanitària i és molt probable que la situació empitjori els propers mesos, si 
no s’aturen les mesures d’austeritat i els seus efectes.  

 
OBJECTIUS 

 
• Recuperar el pressupost sanitari anterior a les retallades. 
• Recuperar l’activitat, els recursos i la plantilla anterior a les retallades.  

 
Els metges catalans som conscients de les molèsties que la vaga pot suposar per als 
usuaris i, per això, hem evitat fins al darrer moment aquesta convocatòria. A nosaltres, 
no ens agrada fer vaga, som professionals vocacionals i qualsevol actuació que pugui 
afectar els pacients és contrària al nostre deure i a la nostra ètica professional. 
 
Però, si hem pres aquesta decisió és per un acte de responsabilitat davant el que pot 
ser una pèrdua irreparable de la qualitat del sistema sanitari. Els metges ens veiem 
obligats a sortir en defensa d’una sanitat pública universal, equitativa i de qualitat, i 
defensem el dret a la salut garantit per l’Estat del Benestar.  
 
Les nostres peticions van adreçades únicament i exclusiva a poder oferir-los el millor 
servei sanitari, amb el temps i els recursos imprescindibles. 
 
Els demanem la seva comprensió i no dubtin que, durant la vaga, atendrem qualsevol 
situació urgent, tant a l’atenció primària com als hospitals, mantindrem les guàrdies, 
les visites a pacients hospitalitzats i, per descomptat, els processos oncològics. 
 
El metges els traslladem el nostre compromís de recuperar amb la màxima celeritat 
l’activitat que s’hagi vist afectada per la vaga, i lamentem, una vegada més, les 
molèsties ocasionades per l’aturada.  


