
CONVOCATÒRIA DE 48 HORES 

Segona jornada de vaga dels metges 
catalans  
El seguimient del primer dia d'aturada als grans hospitals públics va ser del 46,3% i als concertats, d'entre 
l'1% i el 4% 
Uns 20.000 pacients es veuran afectats per les desprogramacions i anul·lacions de cites prèvies 

Els metges catalans protagonitzaran aquest dimecres la seva segona jornada de vaga després de l'aturada que van fer ahir, 
dimarts. Una aturada amb una incidència que va ser mínima. La vaga va ser seguida per un 45% dels metges dels vuit hospitals de 
l'Institut Català de la Salut (ICS) i per un 15%, com a mitjana, dels que exerceixen als 54 hospitals concertats. El sindicat convocant, 
MC, va aplicar un càlcul especial en els seus recomptes i va anunciar que un 71% dels metges van seguir la vaga. Salut va xifrar en 
un 20% el seguiment mitjà global. Unes 20.000 visites especialitzades van ser citades per a un altre dia. 

Cinc hores després d'iniciar-se l'aturada, el Departament de Salut de la Generalitat havia xifrat en un 16,5% el seguiment global 
de la vaga de metges als centres públics i concertats, mentre que el sindicat Metges de Catalunya havia manifestat que ha estat 
"molt desigual", depenent dels àmbits sanitaris i territoris. En resum, a mitja jornada ja podia dir que el primer dia de vaga dels 
metges ha tingut un baix seguiment. 

Francesc Sancho, secretari d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, va informar que, segons les primeres dades sobre 
la incidència de la vaga, hauria tingut més seguiment als grans hospitals públics, com la Vall d'Hebron, Bellvitge i Viladecans, 
amb un 46,3%, i una incidència d'entre l'1% i el 4% en hospitals concertats, com el Clínic, Sant Pau, Parc Taulí i el del Mar de 
Barcelona. 

Igual a la tarda 

Als Centres d'Assistència Primària (CAP), la vaga hauria arribat a un 16%, segons les primeres dades recollides pel departament. 

En conjunt, segons Sancho, la incidència de l'aturada als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS), tant hospitals com els CAP, 
seria del 29,9%, i fent la mitjana de tota la xarxa sanitària, tant pública com concertada, el seguiment de la vaga entre els facultatius 
seria del 16,5%. 

20.000 pacients afectats 

El nombre de pacients afectats a tot Catalunya per les desprogramacions i anul·lacions de cites prèvies seria d'unes 20.000, segons 
Sancho, que va assenyalar que espera que puguin ser atesos pròximament. 

Per la seva part, Albert Tomás, president de MC, l'únic sindicat convocant de l'aturada de dos dies en la sanitat catalana, va 
assenyalar en una compareixença a les portes de l'hospital de la Vall d'Hebron que "la percepció és bona". 

No obstant, Tomás va reconèixer que "el seguiment de la vaga era molt desigual, ja que no hi ha la mateixa incidència en ciutats 
que en l'entorn rural, ni als centres de l'ICS que als concertats; varia molt segons la zona i la situació de cada centre". El sindicat 
encara està recollint totes les dades de participació en la vaga, però va avançar que, per exemple, a la comarca del Baix Llobregat 
hi havia un centre on la mobilització era del 100%, mentre que a les comarques del Vallès hi havia entre un 60% i un 70% de 
seguiment. 

Cap incident 

Al matí, als 65 hospitals i 427 centres d'atenció primària (CAP) no s'hi va registrar cap incident, i tot va funcionar amb bastanta 
normalitat, no hi va haver cap caos. Els metges que van treballar en hospitals com la Vall d'Hebron, on hi va haver més seguiment, 
es van solidaritzar amb els que van fer vaga i van insistir que comparteixen les seves demandes. 

Als hospitals amb menys metges en vaga, com el de Sant Pau o el Clínic, el sindicat Metges de Catalunya (MC), el convocant de 
l'aturada, té molt baixa implantació. 

Aquest dimarts al matí, als 65 hospitals i 427 centres d'atenció primària (CAP) no es va registrar cap incident, i tot va funcionar 
amb bastanta normalitat, no hi va haver caos. Els metges que van treballar en hospitals com la Vall d'Hebron, on hi va haver més 
seguiment, es van solidaritzar amb els que havien fet vaga i van insistir que comparteixen les seves demandes. 

Als hospitals amb menys metges en vaga, com el de Sant Pau o el Clínic, el sindicat Metges de Catalunya (MC), el convocant de 
l'aturada, té molt baixa implantació. 

Aquest dimarts al matí, els CAP funcionaven a mig gas, però l'agenda d'infermeria es complia. L'activitat d'aquest personal no està 
supeditada als metges. Infermeria s'ocupa de controlar periòdicament la pressió dels pacients a càrrec seu; d'analitzar la sang de 
les persones amb tractament de Sintron, dels que apliquen el programa Nen Sa. 

Retallades 

A l'Hospital de Bellvitge, els pacients en planta deien que no notaven la vaga, "però sí les retallades", informa Edwing Winkels. A 
més, el pàrquing de l'Oncològic, davant de Bellvitge, estava col·lapsat, com sempre. I a l'Hospital del Mar, els metges visitaven 
pacients operats dilluns, i estaven donant altes, com explica Antonio Baquero. Al CAP Gavà-2 es cancel·laven visites i es 
reprogramaven a partir de dijous. 

El sindicat Metges de Catalunya va xifrar en un 80% el seguiment de la vaga a l'Hospital Josep Trueta de Girona, explica Ferran 
Cosculluela. Maria, doctora de Girona explica: "Estan destruint la Sanitat pública. No tenim material i els pacients triguen a operar-
se". 

A l'assemblea de personal sanitari que es va celebrat a les 11.00 hores a l'Hospital de la Vall d'Hebron els treballadors van acordar 
manifestar-se a la Ronda de Dalt, que van tallar fins a les 13.00 hores. 

Retallades pressupostàries 

Els metges que aquest dimarts i dijous estan en vaga la fan per les retallades pressupostàries pròximes als 1.000 milions d'euros 
que ha aplicat aquest any la Conselleria de Salut que dirigeix Boi Ruiz. Consideren que posen en perill el sistema, i que ja han 
comportat el tancament de llits hospitalaris, quiròfans, dispositius d'atenció nocturna i l'augment de les llistes d'espera. 

La vaga no té el suport de la resta de sindicats (CCOO, UGT, el d'infermeria Satse i Catac, entre altres), malgrat que tots cinc 
havien mantingut la unitat d'acció els últims mesos i fins i tot van anunciar que estaven organitzant una vaga conjunta, ja que tots es 
mostren molt crítics amb les retallades. 
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retallada del 5% per a tots els funcionaris decretat pel Govern el 2010. 
Retallada extra 

De fet, l'Institut Català de la Salut (ICS) està pendent de negociar una retallada extra de 45 milions d'euros sobre les nòmines 
dels 40.000 sanitaris de l'empresa pública més gran de Catalunya, un acord al qual ja s'ha arribat en diversos centres concertats a 
canvi d'assegurar les plantilles i la recuperació de les retallades en un futur. 

MC, a més, ha assegurat que el pressupost del 2012 podria incloure noves retallades en sanitat, si bé els comptes encara s'han 
d'aprovar al Parlament i el conseller Ruiz ha assegurat que seran similars a les de l'any anterior. 

L'última vaga convocada pels metges va tenir lloc el març del 2006, i llavors els metges convocats van ser 11.000 (5.500 menys 
que ara), que van protestar durant tres dies seguits pel dèficit de sanitaris existents.  

EL PERIÓDICO està recollint les opinions dels lectors sobre la vaga dels metges a través del hashtag #huelgademedicos. 

MC va convocar la vaga dilluns passat, després que les setmanes anteriors la majoria d'assemblees organitzades als hospitals ja 
haguessin votat a favor de fer una vaga, i després d'uns mesos en què les protestes i les concentracions de rebuig pels comptes 
del Govern hagin estat una constant. 

"Comprensió" dels ciutadans 

El sindicat ha fet una crida a la "comprensió" de la ciutadania per les molèsties que la vaga pugui causar, mentre que la 
Generalitat ha decretat uns serveis mínims similars als d'un dia festiu per garantir les urgències i les atencions com la quimioteràpia 
i la radioteràpia. 

En el centre del debat hi ha les retallades pressupostàries, que els sindicats critiquen per haver-se orquestrat sense la participació 
dels metges i perquè minven la qualitat assistencial, així com una disminució en les nòmines dels sanitaris que se sumen a la 
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