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SOS SANITAT PÚBLICA  
MILLOREM LES CONDICIONS LABORALS DELS TREBALLADORS I DE 
LES TREBALLADORES 

L’erosió provocada per les successives crisis econòmiques i sanitàries fan, ara ja inajornable, 
reparar i engrandir la nostra sanitat pública de manera urgent. El desballestament recurrent de 
l’estat del benestar a l’Estat espanyol i l’infrafinançament català requereix un urgent, clar i nítid canvi. 
Reivindiquem una República Catalana amb el convenciment que és la millor manera d’assolir el 
finançament que necessiten els nostres serveis públics per prestar els serveis que es mereix la 
nostra ciutadania. 

La crisi del coronavirus ha demostrat dues coses: d’una banda que les successives retallades han 
provocat que no tinguem la sanitat que mereixem i que els professionals que treballen als centres 
sanitaris estiguin asfixiats; i d’una altra que una societat amb una òptima sanitat suporta molt millor 
aquests embats i per tant pot arribar a salvar l’economia. 

Però els diferents governs, tant l’autonòmic com sobretot el de l’Estat espanyol, sempre ha 
prioritzat salvar l’IBEX, la Banca i les elits econòmiques. Això ha comportat deixar a la seva sort 
un dels pilars de l’estat del benestar: la Sanitat Pública. 

Partíem d’una sanitat infradotada i encara marcada per les retallades de l’anterior crisi. Cal revertir 
les retallades del 2010 i millorar el pressupost sanitari. Portem massa anys ofegant els i les 
professionals, i això ha provocat la saturació, tant de l’Atenció Primària com de l’Hospitalària. 

Quan es parla de sanitat, cal posar l’accent en totes i tots els professionals que hi treballen, i cal 
posar en valor la feina de tots els col·lectius: des del personal de neteja, zeladors, infermeria, 
personal facultatiu, MIR i el personal de gestió i serveis.  A Sanitat, totes i tots, som un equip i 
TOTS SOM IMPRESCINDIBLES! 

Des de La Intersindical demanem: 

1. Més dotació de personal i baixada estructural de les ràtios efectives.  
2. Despesa sanitària per càpita homologable als països de l’entorn europeu. 
3. Recuperació del poder adquisitiu i dels drets anteriors a les retallades. 
4. Jubilacions voluntàries totals o parcials, i incentivades als 60 anys. 
5. Dignificació de totes les categories laborals i del personal MIR. Necessitem formar 

professionals, no utilitzar-los com a mà d’obra barata. 
6. Tendir cap a una xarxa única, pública i 100% gratuïta. Aturar i revertir les 

privatitzacions. 
7. Estabilització del personal interí. Prou precarietat. 
8. Una contractació justa i posar fi a la lentitud en resoldre els processos selectius. 
9. Més seguretat als centres de treball: #ProuAgressions 
10. DPO i carrera professional justes per tots els col•lectius. 


