


PER TANT FEM CRIDA A MOBILITZACIONS, TANT D’ USUARIS COM DELS
PROFESSIONALS, PER UNA DEFENSA DE LES CONDICIONS DE TREBALL I PER

UNA SANITAT 100% PÚBLICA I DE QUALITAT.

Les retallades han posat en perill la continuïtat d’una assistència sanitària
que fins ara era un dels baluards de la nostra societat i que estava
considerada entre les millors del mon, com ja vam advertir llaa pprreevveenncciióó,, pprroommoocciióó,,

ii aassssiissttèènncciiaa ssaanniittààrriieess havien de disposar de tots els recursos necessaris per
poder donar resposta adequada a les necessitats de la Població.

Durant els últims anys hem assistit a la privatització de la gestió de
molts centres, i d’una part dels serveis de suport de la sanitat
(manteniment, bugaderia, radiologia, cuines, magatzems, esterilització...). Aquestes
pràctiques han contribuït a encarir la sanitat pública i creiem necessari que cessin,
i es reverteixen.

Per tant demanem al Govern què:

·Es prioritzi, amb urgència, el
finançament sanitari 100% Públic i
sense ànim de lucre, per evitar, encara
més, el deteriorament de l’assistència
sanitària amb repercussions greus sobre
la salut pública.

·S’enforteixi l ‘Atenció Primària com a
pilar del sistema, com a entrada al
sistema sanitari que és, i s’eviti el
malestar que s’ha generat a través de les
llargues llistes d’espera.

·Es doti les plantilles per mantenir una
assistència de qualitat i adequada a la
població, recuperant la jornada del
personal de 35 hores s i aplantillar el
personal amb convocatòries per concurs
de mèrits.

Exigim que amb urgència:

·Se’ns retorni la retallada del 5% del
sou, les pagues extres del 2013 i 2014,
així com les quanties deixades de
percebre en concepte de DPO’s del 2012
al 2019.

·Se’ns apliquin totes les condicions de
conciliació familiar, així com se’ns
permeti, igual que als cossos de
seguretat, jubilar-nos als 60 anys.

Per la defensa d’una sanitat pública i de
qualitat també és necessari defensar el
manteniment dels recursos, tant
materials com humans, i per tant els
drets sociolaborals del personal, i les
ràtios assistencials.



La Sra. Consellera de Salut no
n’encerta una!!
Primer, el contracte de
rastrejadors a Ferrovial, i
desprès ha dit que ens
donaran una
bufandeta de 350€ a 1350€
segons categoria i exposició a
la malaltia. És humiliant!!
La sra. Consellera ja deu saber
que a tots els sanitaris de
Catalunya, el Departament
que dirigeix ens deu dues
pagues i el 5 % del sou de 8
anys, les DPOs, tornar a la
jornada d’abans del 2012,
festius personals sostrets, el
fons d’acció social, que la
conciliació s’apliqui de debò...
tantes coses...!
Volem fer-li saber que per fer
la nostra feina no necessitem
almoines; necessitem
que se'ns pagui el que toca i
el que se'ns deu. Volem que
sàpiga que no ens farà
callar en la defensa d’una Sanitat
Pública Universal, construïda pels nostres
pares i
avis, i no permetrem que cap Govern
actual l’enfonsi. No ens deixem
subornar.

A veure si ho enteneu: a qui d'aquesta
foto li donaríeu
els 1350€, i a qui els 350€? Trobeu cap
diferència?

Hem vist
com en
aquests vuit
anys han
passat pel
Parlament
centenars de
polítics
menys que

mediocres, sense preparació, vanitosos,
sense cap mena d'empatia,
cobrant un sou desorbitat respecte a la
seva utilitat i endollant a tots els amics
en
direccions de departaments i seccions. I
a nosaltres el personal de la Salut que
no
hem parat de rebre retallades (no només
de sou, sinó de material, d'EPIs,...) se'ns
donarà una almoina. A més, segons la
categoria professional, la vàlua de la
vida i
l’exposició a la COVID-19 ens afecta de
manera diferent? Vergonyós, senyora
Consellera de Salut!
Feu el favor de tornar-nos el que és
nostre i ens heu sostret entre tots el que
ens
dirigiu! Feu el favor de dimitir per
ineptes i incompetents, per tractar-nos

La paga per la vaga





De vegades la interpretació què arribem a tenir del que està passant, de la
transcendència del moment, no ens arriba de cop. Petites càpsules aïllades que
anem acumulant es barregen i relacionen, sense ni tan sols ser-ne conscients.
Possiblement sense el desgraciat catalitzador de la pandèmia, no seríem on som, El
patiment ens enforteix, tan tòpic com a cert.

Ja abans es detectaven esquerdes a mall neoliberal de la política social i sanitària
del govern. El mur contra què es va esclafar el projecte de llei Aragonès el vam
construir des de sensibilitats molt diferents, que difícilment hauríem arribat a acords
per adoptar una estratègia conjunta, però empenyent tots no exactament en la
mateixa direcció, vam aconseguir l'èxit més sonat del progressisme. Els mitjans hi
varen passar de puntetes, però va ser una victòria amb majúscules.

Ara als sindicats se'ns demana unitat, però heu d'entendre que els combatius no
podem ser a la mateixa trinxera que els sistèmics, a ells, encara que n'hi ha que
personalment moltes vegades voldrien anar més enllà, no els deixaran passar de cert
nivell de confrontació amb l'administració.

Ara és l'hora, correm!

El tren és a l'estació, o ara o ens florirem, possiblement
durant anys, esperant una ocasió com aquesta.



Amb la COVID les sanitàries les hem passat magres, mental i físicament: por,
impotència, ràbia, tristor... Ens han ofès amb medalletes de xocolata i premis de
lladregots. L'aparell judicial no va voler acceptar cap de les mesures cautelars que
vam sol·licitar diversos sindicats.

La nostra pròpia empresa no ha tingut cap consideració amb nosaltres:
Els Epis gairebé inexistents i de dubtosa qualitat al principi, després desigualment
repartits. Els zeladors i les administratives han estat tractats com la baula dèbil de
la cadena: No sou personal de risc i punt, diu l'ICS.
Els protocols mutants segons disponibilitat de material i efectius. Els horaris a la
carta que ens ha imposat l'empresa, amb el greuge comparatiu que suposa que als
sanitaris se'ls demani el retorn horari per còmput anual i als funcionaris, tant de
l'administració de la Generalitat, com del gobierno, no.

Ara ja amb la situació més calmada han desaprofitat l'ocasió de compensar una
mica la balança. Els hi vam fer arribar un escrit demanant flexibilitzar les
vacances, ja que el fantasma del rebrot de la Covid passat l'estiu, posa en risc els
projectes vitals de moltes treballadores tant d'immigrants que acostumen a aprofitar
aquests mesos per viatjar i retrobar-se amb la família, com de la gent que preveu
viatges lúdics. La resposta totalment decebedora s'ha limitat a una mena de lectura
de la normativa vigent.

Deia abans càpsules i esquerdes al mall:
Em referia a coses com aquesta. És el
moment, se senten dèbils, es nota. Hem
de participar en les mobilitzacions.
N'hi ha a tots els horaris i per a tots els
gustos. Nosaltres com a CATA-CTS/IAC

ens adherim a la plataforma Sanitàries
en Lluita. Us mantindrem puntualment
informats de les mobilitzacions que
s'organitzen.

Fem-los'hi veure que
som aquí i no
cedirem en la

nostra lluita. Ara
és l'hora!

https://www.catacctsiac.cat/docs_observatori/escrits/2020_06_peticio_aclariment_vacances.pdf
https://www.catacctsiac.cat/docs_observatori/condicions_de_treball/2020_06_05_resposta%20_ics_flexibilitzacio_vacances.pdf



