
LA PLATAFORMA 10 MINUTS CONVOCA VAGA EL DIA 10 D’ABRIL 

El proper dia 10 d’abril la Plataforma 10 Minuts convoca una aturada a tota Espanya. 
Aquí a Catalunya no estem pas millor que a la resta, més aviat al contrari. Així ho hem 
valorat els companys i companyes que aquest passat dimarts dia 20 de Març ens vam 
aplegar a la seu de la CAMFiC. Vam ser 55 companys representant totes les àrees de 
gestió, llevat de Tarragona. També assistiren representants de Metges de Catalunya, 
CCOO, SATSE i Sindicat de Facultatius Independents.  

Quins són els reptes que ara mateix ens preocupen més? 
Ens trobem que s’han aturat els plans de xoc ja compromesos per dotar de metges i 
infermeres molts equips d’atenció primària infradotats, es parla de transferir la pediatria 
als metges de família, fer passos enrere en els programes del nen sa i d’atenció a la 
dona.... Tot plegat en un context d’estancament pressupostari de l’Atenció Primària. 

Aquesta situació preocupant fa necessari que tots els professionals unim les nostres 
forces per assolir una mobilització conjunta el proper dia 10 d’abril entorn al següent 
lema: EN DEFENSA DELS EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, NI UN PAS ENRERA. 
 
Amb quins objectius anar a la Vaga, i sobre tot a la Concentració que farem aquest dia? 

1. PER UN AUGMENT DELS PRESSUPOSTOS DE PRIMÀRIA. 
Si de debò les autoritats aposten per la Primària que ho demostrin pujant el pressupost. 
Estem treballant amb un sistema informàtic precari, amb un tipus de recepta i de 
procediments burocràtics que no s’han millorat en molts i molts anys, sense ajuts a la 
consulta, ni ajuts sociosanitaris a les famílies, amb cues per exploracions 
complementàries bàsiques, o pels serveis de rehabilitació.  
 
2. PER LA CONSECUCIÓ DELS PLANS DE XOC NECESSARIS PER GARANTIR 10 MINUTS 
PER PACIENT. 
Plans de xoc en molts casos emparaulats i pressupostats... per quina raó han canviat d´ 
opinió? Per què ja no són necessaris? 

3. TEMPS PER PODER FER LES ACTIVITATS PRÒPIES D’UN EQUIP: reunions d’equip, 
tasca docent, de recerca, d’activitat comunitària. Tot això amb la suficient conciliació de 
la vida familiar, tant malparada per l’increment d’hores en atenció continuada, i 
l’amenaça de mobilitat geogràfica. 
  
Amics i amigues, una vegada més haurem de lluitar pel que semblava guanyat: 
el respecte que ens mereixem com a bons professionals que som. Es molt trist d´ haver-
ho de dir, però una vegada més ens posarem a la feina, per deixar una Atenció Primària 
digne a les noves generacions de metges i infermeres que venen amb tota la il·lusió. 

La convocatòria compte a dia d’avui amb la cobertura legal de Comissions Obreres, que li 
dóna suport a tota Espanya, i aquest proper dimarts Metges de Catalunya s’hi podria 
adherir. SATSE i Facultatius Independents també donaran una resposta en els propers 
dies. Esperem que al capdavall sigui possible una unitat sindical.  

De tota manera no oblidem que la Plataforma 10 minuts és un moviment assembleari per 
la dignitat professional. Si et sents convocat interiorment per aquesta vaga, no dubtis 
que molts altres companys i companyes també sentiran el mateix. Per això estem 
convençuts de l’èxit de la convocatòria, perquè nosaltres decidim. Tu decideixes. 

DÓNA SUPORT A LA VAGA FENT ARRIBAR AQUEST TEXT A TOTS ELS COMPANYS I 
COMPANYES DEL TEU CENTRE. 

NO OBLIDIS QUE L’ÈXIT DE LA CONVOCATÒRIA SERÀ LA CONCENTRACIÓ QUE SIGUEM 
CAPAÇOS DE REALITZAR, A LA PLAÇA CATALUNYA A LES 11 DEL MATI 


