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Esclat demalestar

Aquesta setmana ha emergit a Ca
talunya una nova i inesperada pul
siósocial:novaperquèhadesplaçat
el relat del procés i la independèn
cia, hegemònic des de fa cinc anys
en el discurs polític i en la protesta
als carrers; i inesperada perquè ha
fet convergir en un mateix esclat
els principals sectors dels serveis
públics catalans, això és, la sanitat,
l’educació i la funciópública.
El senyal de sortida el va donar

dillunselpersonalsanitariperunes
retallades pressupostàries que el
sistema públic arrossega des que el
2011 Artur Mas va desplegar una
draconiana política d’austeritat en
el seu primermandat. Tal faràs, tal
trobaràs.Enel casdelsmetgesde la
primària, el punt final del conflicte
vaarribarper fi ahira lanit, alquart

dia de vaga. Per aconseguir un
acord amb gransmillores, però, els
facultatius han hagut de mantenir
una fermesa combativa inèdita en
el seucasenunpolsambelGovern.
Enunadècada imalgratels seuses
forços, han perdut un 30% del po
der adquisitiu, cosa que cada vega
dahafetmésatractivalasanitatpri
vada.
Mésenllàd’ambulatorissemibu

its, la imatgemésplàsticad’aquesta
nova pulsió social la deixa lamani
festaciód’ahiralcentredeBarcelo
na, que va transcórrer sense inci
dents. Només en aquesta ciutat, es
van concentrar segons la Guàrdia
urbana 8.000 metges, professors,
estudiants i funcionaris al crit, per
exemple, de “Sigueu conscients
queenshemfetvalents”o“Mésba
tes, menys corbates”. Les consig
nes anaven destinades al Govern
Torra. N’hi ha que ja han interpre
tat la protesta com el despertar de
la Catalunya real enfront de la Ca
talunya imaginàriadelprocés.

Dignitat i precarietat han estat
les paraules vertebradores de les
mobilitzacions. Aquestes, i la sen
sació tan comuna com transversal
d’estarne tips. L’Executiu ha vist
comel tsunamide laprotesta inici
ada pelsmetges –que els ciutadans
han encaixat sense gairebé quei
xarse– s’ha estès més enllà dels

CAP, si bé amb un seguiment des
igual. Ahir només laUniversitat de
Lleida mantenia l’activitat lectiva
en la segona jornada de vaga que sí
que van secundarmajoritàriament
la resta d’universitats públiques. Si
elsmetgesdiuenqueestandesbor
dats per la pressió assistencial, els
estudiants urgeixen a una rebaixa

d’un 30% de les taxes universitàri
es. Mentre els professors associats
reclamen que se’ls pagui un salari
digne, els mestres demanen recu
perar les hores lectives que es van
eliminar per estalviar. I els funcio
naris volen que se’ls abonin les pa
gues extres pendents del 2013 i
2014(1.100milions),quevanserre

talladescomamesuradecontenció
de la despesa i que ara el Govern
ofereix tornar ambuna fórmula de
prorrateig fins al 2026. “Hem tin
gut prou paciència i exigim un re
torndigne”, va resumir laportaveu
de l’IAC,AssumptaBarbens.
Els treballadorsde laGeneralitat

són els únics de tot l’Estat que no

han recuperat aquestes pagues ex
tres.El 12dedesembre, si no s’arri
ba abans aunacord, estan cridats a
parar per les retallades els 160.000
funcionaris de la Generalitat i els
altres treballadors d’empreses pú
bliques. Al marge dels nyicnyacs
per la imminència d’eleccions sin
dicals,esdonalacircumstànciaque
CC.OO. i laUGT,que sí quevan se
cundarlesprotestespeldretadeci
dir, no van participar en les atura
desd’ahir convocadesper l’IAC.
El Govern de Quim Torra reco

neixqueelstreballadorspúblicste
nen part de raó. No obstant això,
continuen atribuintho al fet que
Catalunya està infrafinançada. Al
menyséselquevadirahir laconse
lleraLauraBorràs, enun intentper
redirigir el malestar social cap a
l’Estat. “Nomésarribaremaacords
quepuguemcomplir”, vasentenci
arahirelvicepresidentPereArago
nès, quevaobviar eldiscurs identi
tari.
Aragonès feia aquestes declara

ÀLEX GARCIA

La concentració d’ahir al migdia a Barcelona va aplegar 8.000 treballadors públics i estudiants segons la Guàrdia Urbana (25.000 segons els convocants)

Els conflictes laborals a Catalunya

Tendències

cLa protesta dels principals
sectors públics convergeix en una
manifestació de 8.000 persones

cLa irritació per les retallades
uneix professors, estudiants,
metges i funcionaris contraTorra

cEl Govern aprofita
les mobilitzacions per intentar
desbloquejar els pressupostos

LA CRÒNICA

Susana Quadrado
Barcelona

EL QUART DIA

Els facultatius tanquen
unpactedesprésde
mantenirunpols
inèdit ambelGovern

ELS COMPTES DE LA GENERALITAT

Els comunsmarquen
distàncies amb
el Govern el primer
dia de negociació
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Lesdues fotosquevadifondreahir PresidènciadeQuimTorraambmem
bresdel seugabinet: a l’esquerra, dimecresambAlbaVergés (queva

portar el seunadó), PereAragonès, Chakir elHomrani, JosepRius i Víctor
Cullell; a ladreta, ahir, ambMiquel Buch, ElsaArtadi i Jordi Puigneró

Contra les crítiques

Elsmetges aconsegueixen 12minuts
perpacient i 250 facultatiusmés
El pacte amb l’ICS inclou mesures per 100milions en l’atenció primària

ANAMACPHERSON
Barcelona

Els quatre dies de vaga i
protestesdelsmetgesde
l’atenció primària van
acabar amb un acord

ahir a la nit amb el qual les dues
parts se sentienmolt satisfets. Els
professionals van aconseguir un
plaperferrealitat l’alleujamentde
la sobrecàrrega assistencial i el

respecte a un temps mínim per
atendre correctament els paci
ents: 12minuts.
No van acordar, com pretenien

al principi, posar unmàximde vi
sites a l’agenda diària: 28. Van ac
ceptar, en canvi, la proposta de
l’InstitutCatalàdelaSalutquecal
cula la quota ideal per metge en
funcióde lesedats i lacomplexitat
de la població atesa, la seva situa
ció socioeconòmica i les distànci

es que han de cobrir per aten
dre’ls.
Cada metge tindrà, així, una

propostadelnombredeciutadans
assignats, de manera que pugui
dedicarli normalment 12 minuts
a la visita ordinària, 6 a la virtual i
finsa60a ladomiciliària.
Per fer possible aquesta reduc

ció de les quotes, que seran molt
variables, d’entre 850 i 2.000,
l’ICS es compromet a buscar 250

metgesde famíliamés.Mentre ai
xònopassa,elsmetgesactualspo
dran ferse càrrec de l’excedent a
canvi d’altres hores de feina i de
més sou. “Esperem que aquestes
mesures de l’acord facin més
atractiu, de nou, treballar en
l’atencióprimària, i d’aquestama

nerahihagimésprofessionalsque
puguin ser contractats”, va asse
nyalar la portaveu del sindicat
Metges de Catalunya, Carolina
Roser. La setmana vinent comen
çaran a estudiar a cada equip
aquestes propostes metge a met
ge, unes dades que l’ICS ja ha po
satadisposiciódels facultatius.
El conjuntdemesuresdelpacte

sumen cent milions d’euros, per
béque lapartidaprincipal jahavia
estat acordada a la taula de la fun
ciópública, i la recuperacióendu
es etapes de la totalitat del paga

LLIBERT TEIXIDÓ

ElsportaveusdeMetgesdeCatalunya ielsdirectorsde l’ICS idelCatsalutdesprésde la firmadelpacte

Les reivindicacions de partida de cadascun dels col∙lectius
PROFESSORS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
∙ Recuperar l’horari lectiu d’abans de les retallades: 23 hores a
primària i 18 a secundària.
∙ Reduir les ràtios d’alumnes per aula.
∙ Incrementar el personal de suport per atendre la diversitat.
∙ Tornar al caràcter lectiu de dues hores en el personal de més
de 55 anys.
∙ Consolidar el lloc de treball del personal interí.
∙ Tornar a la inversió pública en guarderies.
∙ Convertir les jornades d’1/3 a 1/2.
∙ Recuperar el poder adquisitiu, així com les pagues extres del
2013 i el 2014.
∙Mantenir l’FP pública.
∙ Retirar el ‘decret de plantilles’.

ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I DE SECUNDÀRIA
∙ Aplicar una rebaixa del 30 % en les taxes universitàries, que
va aprovar el Parlament el 2016 i que encara no s’ha fet.
∙ Invertir el 6% del PIB català en educació.
∙ Equiparar el preu entre màster i grau.
∙ Equiparar el tractament de família monoparental amb la de
nombrosa de cara al curs acadèmic que ve en les taxes.
∙ Reduir la matrícula de tutoria del doctorat per sota de la
mitjana d’Espanya, i recuperar la pujada del 400% registrada.

DOCENTS I INVESTIGADORS D’UNIVERSITATS
∙ Obrir una taula negociadora per regularitzar la figura del
professor associat estructural.

∙ Aplicar una escala salarial màxima a professors associats com
amesura temporal mentre no es regula la figura dels associats.
∙ Eliminar els acomiadaments sota la fórmula de ‘no
renovació’.
∙ Implementar plans de promoció i estabilització per a
investigadors predoctorals, postdoctorals, col∙laboradors, lectors
i agregats interins a jornada completa.
∙ Eliminar els paràmetres de mercantilització i privatitzadors del
sistema universitari.
∙ Replantejar els paràmetres que guien les acreditacions, que
bloquegen l’accés a la carrera acadèmica i a la promoció de
molts docents i investigadors.

METGES DE FAMÍLIA I SANITAT CONCERTADA
∙ Limitar les visites diàries a un nombre de 28 pacients.
∙ Garantir un mínim de 12minuts per visita.
∙ Contractar 920metges perduts durant els anys de la crisi.
∙ Recuperar el poder adquisitiu, que xifren en un 30% del seu
sou des del 2010.
∙ Conciliar vida professional i familiar tancant tots els centres
d’atenció primària de Catalunya com amàxim a les 20 hores.
∙ Substituir la figura del director de centre d’assistència primària
per la del coordinador, obligatòria en tots els centres i que sigui
escollit pels treballadors. Aquesta reforma s’emmarcaria en el
procés de reforma de la primària que Salut vol dur a terme.
∙ Destinar commínim un 25% del pressupost de salut a
l’atenció primària i que aquest percentatge, que ara és d’un
16%, no baixi cada any.

BOMBERS DE LA GENERALITAT
∙ Augmentar la plantilla amb la contractació d’entre 1.500 i
2.000 bombers més per poder fer front en condicions a una
campanya forestal o a una amenaça terrorista.
∙ Comprar més material i renovarlo (vestuari, eines per
treballar i camions que tenen entre 30 i 13 anys).
∙Millorar les condicions dels parcs de bombers.

ASSISTENTS I EDUCADORS SOCIALS
∙ Dotar ambmés pressupost els serveis socials.
∙ Augmentar la plantilla per poder atendre l’augment de
persones en situació vulnerable.
∙ Incrementar la seguretat i la protecció dels treballadors socials
davant agressions, insults i amenaces de persones en situació
desesperada.

FUNCIONARIS I INTERINS DE LA GENERALITAT
∙ Tornar les pagues extres no abonades del 2013 i el 2014 i
recuperar el poder adquisitiu perdut els últims anys.
∙ Augmentar les plantilles per poder donar un millor servei al
ciutadà.
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Les dues centrals majoritàries, CC.OO. i UGT, no s’han afegit a
aquesta convocatòria parcial d’aturada de dues hores dels
funcionaris i interins de la Generalitat i han citat tots els
treballadors públics a fer una jornada de vaga el 12 de
desembre.

cions després de reunirse amb els
comuns, amb qui JxCat i ERC han
començat a negociar un nou pres
supost de la Generalitat. Els nous
comptes són clau per atendre les
demandesdelsafectatsperlesreta
llades, segons ja vadeixar clarAra
gonès fa uns dies. L’arrencada de
les converses no podia anar més
malament en aquest dijous negre:
els comuns van voler marcar dis
tàncies amb Torra condicionant el
seu suport améspolítiques socials:
“Estemmolt lluny del Govern”, va
assegurarJéssicaAlbiach.
Els socialistes van sortir en bloc,

desdeBarcelonaiMadrid,allançar
un missatge inequívoc. Surfejant
perlesonesdeltsunami, lavicepre
sidentaCarmenCalvovadirque, si
elGovernnecessitamésdiners per
pal∙liar retallades, noméshadedo
narsuportalspressupostosdel’Es
tat, que aportarien 2.200 milions
extres a les arques de la Gene
ralitat.
Aquest setmana, sectors de les

protestes i de l’oposició parlamen
tàriahanretretaTorrael seusilen
ci.Elpresident tansolsesvareferir
públicament al conflicte dimarts
per transmetre la seva “empatia”
ambelsmetges.Ahir almigdia, des
de la Generalitat, es van fer públi
ques, fotos incloses, dues reunions
que Torra havia mantingut, d’una
banda, amb consellers d’ERC di
mecres i, de l’altra, amb els de
JxCat ahir. La consellera de Salut,
AlbaVergés, va acudir aPalau amb
el seu fill de 8 setmanes, cosa que
dona una idea de la urgència de
lacita.
Encara és aviat per dir si Catalu

nyahacomençatuncicledeprotes
tes que entronca amb les del 2011,
liderades pels mateixos actors que
avui protagonitzen les vagues. Va
ser llavors quan es van desencade
nar fets tan rellevants com l’acam
pada d’indignats al maig a la plaça
Catalunya i el setgedel juny al Par
lament. Uns incidents sense els
quals no s’entén l’evolució dels es
devenimentspolíticsaCatalunya.c CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

DETERIORAMENT ASSISTENCIAL

Quatre dies de vaga
als CAP hanmostrat
la sobrecàrrega dels
facultatius

LA FITA

Cadaprofessional
tindràunaquotade
pacientsquegaranteixi
treballarambseguretat




