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Mesa Tècnica d’Escorxadors 18.06.10 
 
 
Com alguns ja sabeu, avui hem tingut la segona reunió de la Mesa Tècnica d’escorxadors, 
amb representants sindicals (CCOO i UGT) i de l’Agència de Protecció de la Salut. 
 
La primera idea era tractar el tema dels horaris, formació i demés aspectes que es van 
encetar a la darrera reunió però donades les circumstàncies ens ha semblat convenient 
saber en quin punt estem en relació al tema de les substitucions (seran reforços a partir 
d’ara). 
 
En aquest sentit, tot i que hi ha un desbloqueig parcial de la situació, les instruccions 
segueixen sent de CONTENCIÓ. Bàsicament es podria resumir en què cal reduir el 
nombre de substitucions i lògicament això es pretén fer mitjançant la cobertura entre 
companys en alguns casos i l’adjudicació de reforços en els que sigui imprescindible fer-
ho.  
 
El Departament és conscient que hi ha tants escorxadors com situacions diferents i per 
tant diuen que es valorarà cada cas en particular per decidir si cal, o no, reforç. 
 
A les portes de les vacances el missatge és que no es podrà fer vacances quan es 
vulgui sinó que caldrà consensuar-ho amb els companys i els responsables 
d’escorxador, que alhora hauran de transmetre les propostes a Recursos humans i 
la Direcció del Servei Regional. “Entre tots” es decidirà quin és el nombre de veterinaris 
necessaris a cada escorxador i en funció d’això, si cal reforç o es pot cobrir amb la bona 
voluntat i esforç dels nostres companys o bé veterinaris de partit o d’oficines. 
 
No cal dir, que la nostra posició és que el nombre mínim de veterinaris d’un 
escorxador és el nombre que té adjudicat actualment i qualsevol altra opció és 
menystenir la nostra tasca. D’altra banda, cedir a aquesta proposta pensem que és crear 
un precedent per a situacions futures i que el risc és que es generalitzi i perpetuï en el 
temps. 
 
En front això i donat que caldrà avaluar cada cas en particular pensem que és 
especialment urgent que en el menor temps possible cada un de nosaltres entri per 
registre els dies de vacances i/o AP’s que vol fer. 
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Ens han de respondre, i cal tenir en compte que si se’ns deneguen les vacances cal que 
ho facin amb una antelació suficient i de forma àmpliament justificada. 
 
Mentrestant, veurem com arriben les restriccions pel que fa a substituts i, de ben segur, 
en breu començarem a viure situacions com ésser un veterinari menys en un escorxador 
per haver de fer la mateixa feina. Tenim pensat reunir-nos la setmana vinent amb uns 
quants companys per consensuar el què cal fer en aquests casos de forma generalitzada 
però d’entrada la idea seria no cedir a canvis d’horari, no estirar els torns com xiclets i si 
cal aturar línia o acabar abans perquè el nostre torn finalitza, pensem que estem en el 
nostre dret de fer-ho. 
 
No volem que la solució sigui un sobreesforç inassolible per part dels veterinaris 
d’escorxador ni tampoc comprometre la Salut Pública, així que qualsevol mesura per 
evitar-ho és totalment legítima. Per més que es pretengui que fem les càrregues de treball 
mínimes (segons el Departament, ante-mortem i post-mortem) tots sabem que hi ha 
moltes altres feines imprescindibles, que no només formen part del nostre compromís 
amb la feina que desenvolupem, sinó que a més donen compliment al què estableixen els 
Reglament Europeus sobre Control Oficial, com ara el Benestar animal, els autocontrols, 
el control del MER, la presa de mostres, etc.  
 
No permetrem que ara se’ns faci creure que durant 3 mesos d’estiu se’n pot prescindir, 
som professionals, això que consti per endavant. 
 
De la resta d’aspectes parlats a la reunió ja us en farem cinc cèntims en els propers dies, 
hem cregut convenient prioritzar aquest tema, que pensem que era motiu d’inquietud per 
a tots.  
 
Bé, companys, no volem amagar la gravetat de la situació en què ens trobem perquè la 
començarem a viure, els que no ho han fet ja, en breu així que està en la mà de tots 
intentar reconduir la situació de la millor manera possible, som tots imprescindibles, se 
n’han d’adonar.  
 
El valor de la nostra feina està essent qüestionada i això no ho podem permetre.  
 
Ànims, som un gran equip! 
 


