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Liderar la sortida de la crisi:  

Compartim bones pràctiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de novembre de 2013 

 

En el moment actual és necessari que els professionals i la 
societat percebin els líders de les organitzacions al capdavant de 
la gestió. Un dels elements que enforteixen el lideratge és el 
retiment de comptes continu i eficaç. Més enllà de les situacions 
crítiques, la transparència de resultats contribueix a generar la 
necessària confiança i a promoure un ús responsable dels 
recursos per part de tots els agents. 

La gestió de valors intangibles com la transparència o la confiança 
és una estratègia empresarial que impacta en la percepció que es 
té de l’entitat. En aquesta Jornada Francesc Corberó, director de 
comunicació de Nissan Espanya i Portugal explicarà com han 
desplegat aquesta estratègia i també compartirem bones 
pràctiques del sector sanitari. El periodista Martí 
Saballs, subdirector d’Expansión conduirà una taula 
d’experiències en la qual hi participaran Joan Antoni Gallego, 
director general de la Corporació Sanitària Parc Taulí; Jordi Pujol, 
director general de l’Hospital Plató; Montserrat González Ruiz, 
responsable de la XHUP i de la Sanitat concertada de la UGT de 
Catalunya i Carme Navarro, secretària General de la Federació de 
Sanitat, de CC.OO. 

 



 
 

 
 

 Intervenció  de M Carme Navarro, secretària general de 
la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya  

 

Presentació sobre quins han estat els moments més difícils per a la 
seva entitat en les últims tres anys: 

Els moments més  difícils  segurament els vam viure al principi, a partir del 12 

de maig  de 2010. 

Vam haver d’assumir que, tot plegat, era l’inici d’un canvi de model social i 

que no teníem  un únic adversari contra qui lluitar. No podíem, per tant, fer un 

abordatge exclusivament des d’una perspectiva  laboral, ni ho podíem fer sols.  

Va ser difícil explicar-ho als treballadors i als ciutadans que ens miraven 

esbalaïts esperant que aportéssim solucions, que féssim alguna cosa. Ens 

tocava tornar a defensar un model laboral i social  just, equitatiu i solidari. 

 

 

Breu definició del moment. Mesures d’ajustament al dèficit, 
negociació col·lectiva. 

El moment que vivim em sembla “surrealista”.  S’han pres decisions a curt 

termini, intentant donar resposta a interessos diversos i contradictoris, però el 

problema de fons no s’ha resolt; no sabem què passarà demà o si serà pitjor. 

 

El terme “mesures d’ajustament al dèficit” és un eufemisme. La població en 

general i els assalariats en particular estem patint unes politiques que 

incrementen l’atur, la precarietat i les desigualtats. Ens ha tocat bregar amb 

les conseqüències de les decisions que es prenen en un nivell on no tenim 

cap incidència, tot i així estem intentant salvar la situació.  

La Negociació Col·lectiva, d’alguna manera s’ha convertit en un arma de 

destrucció massiva: destrucció de condicions laborals i llocs de treball. No 

negociem amb llibertat, s’han perdut l’equilibri i la confiança entre les parts. En 

aquest escenari  el conflicte esta servit.    

 

Si com diu el programa volem compartir bones pràctiques, no només aquí, 

tots hauríem de fer un esforç per recuperar la transparència i la confiança.  



 
 

Principal impacte en les plantilles i usuaris. Altres stakeholders 
com l’opinió pública. 

L’impacte de tot plegat és una pèrdua generalitzada de drets, en el cas de les 

plantilles de condicions laborals i econòmiques,  en el cas dels usuaris han 

perdut els drets que els proporcionava un sistema sanitari construït en el 

consens i amb diners públics.  Sense debat ni pre-avís  

Tant les plantilles com els usuaris formen part de l’opinió pública, tota la 

societat és part interessada en tant que usuari potencial. I l’opinió pública ha 

estat bombardejada amb informacions o missatges fins i tot  contradictoris. 

Des de CCOO hem utilitzat tots els mitjans possibles adaptant-nos a cada 

situació (premsa escrita, radio, TV, xarxes socials, fulletons informatius, 

assemblees informatives, concentracions, manifestacions.... )  

Hi ha una càrrega emocional molt potent en tot el que esta passant, la por, la 

desconfiança, o la manca d’informació paralitzen les persones, les fan més 

receptives als discursos populistes o demagògics. I hem d’intentar 

contrarestar aquest efecte. 

En el sector es va produir un rebuig important a fer concessions mitjançant un 

conveni col·lectiu però no hi ha hagut tanta objecció quan la decisió es prenia 

en els propis centres. Sembla que la gent esta més disposada a fer sacrificis 

quan pot entendre com li afecta,  quan les decisions estan fonamentades i no 

es perceben com arbitraries. 

 

 

Estratègia de la seva organització: 

L’estratègia de la meva organització ha estat en primer lloc re-definir els  

objectius i metes, i en segon  lloc  compartir-les amb els nostres delegats i 

afiliats, amb la resta de treballadors, i amb la societat. Això implica molta 

pedagogia, molt debat i molt consens. Hem intentat treballar des de la 

proximitat: a les empreses i al carrer, fent aliances amb tots els sectors de la 

societat afectats. Hem  utilitzat  els mitjans de comunicació propis, i tots els 

altres  que s’han prestat perquè el tema era d’interès.  

El missatge: “Unes condicions de treball dignes  son la base d’uns serveis de 

qualitat  i un principi constitucional que ha de permetre construir una societat 

més justa i igualitària”.   



 
 

 

Per  transmetre confiança i credibilitat hem d’actuar amb transparència i donar  

informació veraç. Si volem que la gent ens escolti i ens entengui hem de 

construir un missatge clar i contundent. Però sobretot coherent amb el que 

fem. 

 

 

Convivència del posicionament central de la seva organització amb 

el posicionament individual als centres. 

Quant el nostre posicionament, les prioritats per a CCOO son:  

 Defensa dels serveis públics. Inclou transparència i control de la gestió 

dels serveis prestats amb diners públics. 

 Manteniment dels llocs de treball. 

 Negociar Convenis col·lectius de sector per sobre dels d’empresa. 

Per la negociació de les condicions tant en conveni com en pactes d’empresa 

hem estat suficientment flexibles per adaptar-nos a la situació econòmica de 

cada empresa. Les  diferencies que s’han produït s’atenen, sobretot, a 

l’idiosincràsia de l’empresa o a les preferències dels propis treballadors.  

És sobre la base dels beneficis col·lectius que hem intentat forjar els acords, 

respectant les individualitats però rebutjant els privilegis.  

 

 

Quin balanç en fa en termes de reputació com a organització 

Des de CCOO hem actuat amb la màxima coherència, honestedat i 

compromís amb l’objectiu de minimitzar l’impacte que sobre els 

treballadors/es podien tenir la conjunció de reforma laboral més retallades en 

activitat i pressupostos. Certament tenim una responsabilitat, que penso hem 

exercit, però no hem d’assumir la  responsabilitat d’altres. Cadascú ha de 

prendre les seves decisions i acceptar les conseqüències que se’n puguin 

derivar. No podem canviar el que es decideix en àmbits on no tenim 

incidència, ni podem actuar en contra de la voluntat dels treballadors.  

La situació que vivim també ha provocat un debat intern sobre quin ha de ser 

el nostre paper en aquest nou escenari. El que esta clar és que no podem ser 

únicament dic de contenció pels treballadors i drap  de llàgrimes o mocador 

per les empreses. Hem suportat la demagògia i el populisme d’alguns i la 



 
 

contradicció d’uns altres. Però hem fet el que havíem de fer. Hem fet allò que 

creiem no millor si no menys lesiu, i així  ho hem explicat. Segurament molta 

gent ho ha entès, malgrat el soroll de fons i l’actitud poc constructiva d’alguns.  

 

Quin balanç en fa com a líder de la seva organització 

Personalment, ha esta una etapa dura, en un escenari molt complicat. Ens 

hem enfronta’t a decisions difícils que costava d’entendre i d’explicar. Les 

persones s’han d’implicar més en decisions importants que els afecten directa 

i negativament. Calia  ser valents, prendre l’iniciativa i gestionar qualsevol 

situació dins l’àmbit de la nostra responsabilitat. I calia donar la cara. 

El meu objectiu principal ara és  motivar i mantenir unida la meva gent en la 

reafirmació dels nostres valors i principis, i en la defensa d’una societat més 

justa i solidaria.  Lluitar pels nostres ideals també és una oportunitat  de 

créixer com a persones, com a sindicalistes i com a organització.  Perquè si 

creiem en el que fem, no podem deixar de fer-ho. 


