
Finalitzem l’any 2022 amb la incertesa de si tin-
drem uns pressupostos millors per a la sanitat i la 
dependència per a aquest proper 2023. Aquesta 
és, en aquests moments, la preocupació més im-
portant de les organitzacions convocants.

Els pitjors moments de la pandèmia ja han passat 
i la percepció ciutadana quant a la gravetat de la 
malaltia ha millorat. En conseqüència, els aplau-
diments s’han acabat i arriba la normalitat, però 
després de la COVID ens trobem amb unes llistes 
d’espera pitjors que mai, unes retallades no recu-
perades i uns professionals esgotats que no veuen 
que les administracions els tinguin en compte a 
l’hora de millorar les seves condicions laborals. 

Ens sobren motius per sortir al carrer a defensar 
els nostres drets, ja sigui com a professionals o 
com a persones usuàries. Reclamem, conjunta-
ment, un canvi de model. La situació no permet 
esperar més temps. El model actual, del 1991, està 
més que obsolet. 

El pressupost d’aquest 2022 s’ha incrementat en 
relació amb els anys anteriors, però, malgrat tot, 
el considerem del tot insuficient: tenim l’atenció 
primària amb unes esperes per a visites molt llar-
gues (els usuaris i usuàries no poden esperar més 
de deu dies per ser atesos), les urgències dels hos-
pitals estan col·lapsades, hi ha retard també a les 
llistes d’espera tant quirúrgiques com de visites 
a especialistes o per a proves diagnòstiques, i un 
llarg etcètera. Tot plegat suposen mesos d’espera i, 
per tant, necessitem ja una partida pressupostària 
molt més gran per a aquest 2023.

Som conscients que el Govern de la Generalitat 
està en minoria parlamentària. Per això, apel·lem a 
la seva responsabilitat i a la de les forces polítiques 

amb l’objectiu de trobar els acords i els consensos 
necessaris per incrementar els pressupostos del 
2023 en sanitat i dependència fins al 7,5 % i el 2 
% del PIB respectivament en els propers anys. I és 
totalment inajornable que la millora de finança-
ment prioritzi la despesa en les condicions laborals 
del personal i la inversió en infraestructures, a fi de 
garantir una provisió adequada de serveis. Exigim, 
alhora, incrementar el pressupost sanitari per a 
l’atenció primària fins al 25 %.

Així mateix, és necessària una aposta de país per 
garantir els drets de les persones i per cobrir total-
ment les necessitats en salut i dependència de les 
usuàries i usuaris, com a servei públic, universal, 
gratuït i de qualitat. Això requereix també millo-
rar les condicions laborals de tots els professionals 
del sistema, ja que estem farts d’esperar el dia en 
què es resolguin els nostres problemes, perquè el 
demà no arriba mai. Només promeses i bones pa-
raules en les quals ja no creiem.  

Necessitem incrementar plantilles, disminuir ràtios 
i millorar condicions laborals. Tot això reverteix en 
les persones usuàries, que són les qui han d’estar 
al centre del sistema sanitari. També cal disminuir 
les desigualtats i les deficiències d’equitat que té el 
sistema, així com millorar l’accessibilitat al sistema 
públic de salut i dependència.  

Les persones treballadores, juntament amb la ciu-
tadania, diem alt i clar que ara és el moment de 
començar a canviar el sistema sanitari i de la de-
pendència actual, on el factor humà ha de ser una 
prioritat. Per tot això, ens concentrem a la plaça 
de Sant Jaume el proper dia 14 de desembre del 
2022, on entregarem aquest manifest al Govern de 
la Generalitat i que també farem arribar a la resta 
de partits polítics del nostre país.

EN DEFENSA DE LA SANITAT I 
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