
                          
 
 

Sindicalisme basat en l’evidencia 
                                                                                                                             

Encara hi ha persones que es sorprenen 
quan diem que estem afiliats a CCOO, sovint 
es dóna per fet que sent metge, metgessa, 
infermer o infermera has d’estar afiliat a un 
sindicat corporatiu. Creiem que el que 
importa no és que sigui “de metges”, o 
“d’infermeres”sinó que sigui un sindicat que 
també defensi als metges i a les infermeres i 
ens pugui oferir allò que esperem: informació, 
assessorament legal, capacitat negociadora 
per millorar les nostres condicions laborals, 
possibilitat de participar en els temes que ens 
afecten....,  i si ho necessitem, defensa 
jurídica. Perquè nosaltres tenim assumit que 
també som treballadors. Ser metge/metgessa 
o infermer/infermera és ser “professional”, 
però si treballem per una empresa som 
treballadors i algú haurà de vetllar pels 
nostres interessos. Els metges i el personal 
d’infermeria tenim encomanada una tasca 
que ens diferencia en alguns aspectes 
d’altres treballadors, en sentit estricte no som 
obrers però tenim els mateixos o similars 
problemes que els qui treballen a una fàbrica: 
ens sentim explotats, poc considerats i de 
vegades maltractats. 
És obligatori pels metges i el personal 
d’infermeria estar afiliat o votar a un “sindicat 
de metges” o a un “sindicat d’infermeres”, 
com ho és estar col·legiat? 
El que volem és un sindicat amb la millor 
assessoria jurídica i amb persones properes 
que entenguin els nostres problemes i ens 
ajudin a resoldre’ls. I sense xerrameques 
buides ni atacs indiscriminats a altres 
sindicats, perquè tothom ha de ser lliure de 
triar el que més li convingui. Afortunadament 
existeix la llibertat d’elecció  ¿o no? 
Alguns qüestionen  la “representativitat” dels 
anomenats sindicats de classe,  creuen  
que  poden parlar i decidir en nom de tots 
desqualificant aquelles persones i sindicats 
que hem triat en unes eleccions sindicals 
lliures i legals. 
Molts metges i infermeres som afiliats a 
CCOO i a d’altres sindicats de classe, 
precisament la secretaria general de la 
Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya 
és metge de família i en el seu equip hi ha 
molts metges i infermeres. 

Els metges i les infermeres no podem decidir 
d’estar afiliats o de votar el sindicat que ens 
doni més confiança? No cal recordar que la 
llibertat sindical és un dret fonamental. La 
legislació vigent permet una forma de 
representació i participació basada en 
eleccions sindicals, es voten uns delegats 
d’un determinat sindicat perquè ens 
representin, i segons el número de vots 
aconseguits tenim la representativitat de 
cada sindicat en els àmbits de negociació 
legítims: en el cas de l’ICS la Mesa General 
de la Funció Pública i la Mesa Sectorial de 
Sanitat, en el cas de la XHUP i altres centres 
concertats o privats, conveni col·lectiu propi . 
Nosaltres també som metges i infermeres, i 
volem decidir qui ens ha de representar. No 
creiem en el “tot s’hi val”, intentem millorar 
les condicions de treball de tots els metges i 
infermeres, però sense mantenir privilegis ni 
situacions de greuge comparatiu. Quan l’únic 
arma és l’atac i la desqualificació del contrari 
deu ser que no hi ha altres arguments. I les 
mentides encara que es repeteixin mil 
vegades, continuen sent mentides. 
Els professionals mèdics i d’infermeria, que 
tot ho qüestionem, que sempre demanem 
“proves”, evidències per desenvolupar la 
nostra tasca (assistencial, de recerca, 
docent…), quan es tracta de sindicalisme ens 
creiem el primer que passa i ens diu allò que 
volem sentir. Siguem una mica més 
“científics”, busquem informació per 
contrastar, comprovem les fonts (son 
fiables?), existeixen “altres” interessos? 
CCOO defensa la Sanitat pública des de 
sempre, lluita per millorar les condicions 
laborals dels treballadors i treballadores en 
qualsevol àmbit on desenvolupi la seva tasca 
i alhora per què es doni un servei de qualitat 
a la població. 
Companys i companyes: decidiu per 
vosaltres mateixos. Ens juguem molt. 
 
Busca, compara, i si trobes res millor….. 
compra-ho. 
 
Grup de facultatius i personal d’infermeria                                
fsanitat1@ccoo.cat

 

www.ccoo.cat/sanitat


