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Companys/es,
Nosaltres, com vosaltres, també estem indignats per la barbàrie social a la que ens estan
portant. Com a sindicat del sector sanitari que som, creiem que no podem quedar-nos de braços
creuats davant "la que ens està caient", no solament en el sentit professional, sinó, i
principalment, en el social.
Un percentatge important dels i les professionals sanitàries està patint les retallades com
ciutadanes i com professionals: ningú millor que nosaltres pot adonar-se de l'accelerat
degradació de la qualitat de l'atenció sanitària pública.
D’altra banda, com professionals, ningú millor que nosaltres pot adonar-se de l'accelerat
deteriorament de la qualitat de l'atenció sanitària pública. Creiem que aquestes retallades, a
mitjà i llarg termini, poden resultar en la pèrdua de moltes vides. Ara això no es pot demostrar,
però és possible que, d’aquí d'alguns anys, les macroestadístiques poblacionals ens donin la
raó. Per tot això, i perquè cada dia els treballadors ens expliquen situacions professionals
"incomodes", resultants de la macro retallada pressupostària imposada a la sanitat pública, hem
decidit promoure, dos dies abans de les eleccions generals, una iniciativa per a alertar als
ciutadans i inquietar als polítics que prenen decisions tan controvertides, immorals i cruels com
tancar UCIs, tancar llits d'hospitalització, tancar quiròfans, tancar llits per a atenció al codi
ictus, augmentar temps d'espera per a proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, etc.
Per entendre la transcendència assistencial d'algunes de les retallades sanitàries que s'han fet a
Catalunya i per creure que tenim l'obligació moral de parlar d'aquest tema tabú, hem decidit
convocar als treballadors de la sanitat pública a la realització d'un dia de vaga el proper 18 de
novembre, i a treballadors i usuaris/ciutadans a una acció conjunta: una concentració, a les
12h, en la plaça d'universitat
de Barcelona. amb el lema: “ATUREM ELS
RETALLADES” I "EN DEFENSA DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL SANITÀRIA
EN CATALUNYA".
Volem deixar-vos clar que, des del punt de vista estrictament sindical, la CGT únicament
pretén reivindicar al Govern de la Generalitat el DRET de treballar dintre dels preceptes de la
bona pràctica professional i, per tant, no introduirem altres reivindicacions laborals dins la
vaga. Com agent social, reclamem la retirada de les retallades imposades aquest any al
pressupost sanitari a Catalunya i la devolució de tot el capital econòmic i humà perdut en el
nostre Sistema Sanitari. Des del punt de vista social no permetrem que cap govern amb fins de
dubtosa moralitat, ens prengui un Sistema Sanitari construït al llarg de dècades amb la suor i
l’esforç de milions de treballadors/es, que hem treballat diàriament al llarg de les nostres vides
i hem aportat els nostres impostos per a construir un Sistema Sanitari que fins a fa bé poc era
dels millors del món..
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Esperem poder contar amb la presència i ajuda per a difondre aquesta convocatòria. Cal que en el
futur, els polítics que pretenguin seguir retallant prestacions sanitàries en un futur proper s’ho pensin
dues vegades abans d’intentar-ho.
Salut
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