
 

 

Des del Comitè d’ Empresa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona volem 
anunciar el inici d’un cicle de mobilitzacions tots els Dimecres a les 8:00, 14:00 i 21:00. 
En defensa de la sanitat pública i per que totes les treballadores tinguin les condicions 
laborals que es mereixen amb mesures de protecció adequades que no posin les 
nostres vides i les de les usuàries en perill. 

Les nostres demandes son, 

1. Volem els EPIs necessaris i que els protocols d'actuació no s'adaptin en funció 
de la falta d'aquests, si no amb criteris basats en evidència científica. 

2. Volem PCR  i/o serologia per totes. 

3. Volem que se'ns computin de forma correcte les hores extraordinàries que hem 
realitzat. 

4. Volem que se'ns reconegui la prolongació horària a les jornades de 12h15m. 

5. Volem que se'ns paguin els festius a raó de les hores treballades.  

6. Volem estabilització de les plantilles. Prou abús de temporalitat i de contractació 
de jornada parcial. 

7. Volem que més enllà dels aplaudiments i les paraules boniques, tant la Gerent, 
com la Consellera, com el President, es mullin amb mesures concretes i 
tangibles. Dotació pressupostària per un Sistema Sanitari de qualitat, que pugui 
donar resposta eficaç a situacions excepcionals. 

8. Volem deixar de donar recursos públics a la privada. Sanitat de gestió, provisió i 
titularitat 100% pública. Mateix treball, mateixes condicions. I aquestes molt 
millorades. Cal un reconeixement real a la nostra feina. 

9. Fins que no aconseguim això, volem millores substancials del nostres conveni. 

10. Volem els recursos necessaris, per assistència i recerca 100% pública. 

11. Volem recuperar el 5% i totes les millores socials que ens van robar al 2010. 

 

I continuem dient: No necessitem aplaudiments dels polítics, és la nostra feina, però la 
volem fer en bones condicions, per poder donar a les persones malaltes tot el que 
necessiten i per poder protegir-nos nosaltres i les nostres famílies. No som ni heroïnes, 
ni màrtirs, som treballadores sanitàries. Posem en valor la nostra labor en benefici de 
la societat i que aquesta es vegi reconeguda i recompensada.  

No oblidem el que hem passat. Lluitem per que no torni a succeir.  


