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En un exemple més de la seva submissió al Capital, l'Estat (en la seva forma de Generalitat) dirigeix la 
completa privatització de la Sanitat amb l'objectiu a mig termini de tractar-la completament com allò 
únic que ve sent i ha de ser en el capitalisme: UNA MERCADERIA.
En aquesta direcció apunta, sense amagar-se'n gaire, el nou pacte al que la Patronal ha arribat amb 
alguns dels sindicats subvencionats (en aquest cas CCOO, UGT i SATSE) i del que ha exclòs a CGT i 
al Sindicat (corporativista) de Metges, que ni tan sols s'ha pronunciat.
Davant  d'aquesta ofensiva de la Patronal  la direcció de CGT va decidir  convocar 2 dies d'aturada 
separats, el dijous 21 i el dijous 28 de Gener. La convocatòria feta per  la direcció de CGT, “sindicat” 
que, com aquells a qui critica, també rep subvencions estatals i fons per a cursos de formació i manté 
alliberats, no pot entendre's més que amb aquest doble objectiu:
Primerament, amb la intenció de “treure pit” davant dels sindicats signants i de la Patronal, no de cara 
a  reforçar  la  combativitat  dels  treballadors  sinó  de  cara  a  garantir-se  un  lloc  a  la  poltrona de  la 
negociació que aquesta vegada no se li ha concedit, per això les accions que es plantegen semblen 
premeditadament orientades a no aconseguir les reivindicacions, per altra banda poc clares. Prova 
d'això és que la majoria de treballadors van ser notificats per mail de la convocatòria d'aturades la 
tarda anterior al primer dia d'aturada convocat, per no mencionar l'acceptació sense més dels serveis 
mínims (fins al 50% en alguns sectors), de manera que les aturades ja neixien castrades. En segon lloc 
l'acció també persegueix enquadrar, de cara a la galeria, els treballadors que realment volien oposar-
se a l'acord de CCOO, UGT i SATSE.
Les intencions de la direcció de CGT queden encara més clares quan en el seu últim manifest deixa en 
meres propostes tota la seva plataforma reivindicativa (proposen la implantació de mecanismes que 
permetin la transparència de la borsa de treball,  proposen el  restabliment de la promoció interna,  
proposen la renegociació global del pacte...), a més la seva crítica als “sindicats” signants és només en 
relació  a  la  “falta  de  compromís  dels  sindicats  que  a  la  lleugera  el  van  signar”.  Finalment  amb 
reivindicacions com la de restabir la circular 9/90 s'erigeixen en defensors de la promoció interna i de la 
meritocràcia, consignes a desterrar de qualsevol moviment obrer ja que estableixen una divisió artificial 
entre els treballadors.
Si realment volem acabar amb la Direcció Per Objectius (DPO), i no només amb el fet de que aquesta 
sigui valorada sujectivament per la direcció del centre, així com amb el no solapament d'horaris que 
implica hores extres no pagades, hem d'orientar la lluita cap als mètodes clàssics obrers i classistes i 
hem de deixar de creure'ns el 'cuento xino' de que els funcionaris són una part blindada de la classe 
obrera a la que no poden rebaixar les condicions laborals ni aplicar acomiadaments massius, quan la 
crisi a la que ens han portat els obligui (i ja comença a fer-ho), cap assalariat, cap sense-propietat, es 
pot  considerar  'a  salvo'  i  aquest  nou pacte s'ha d'entendre com un pas més en la  direcció  de la 
mencionada precarització, al que indefectiblement en seguiran d'altres.

El “Plus de Productivitat” (DPO, com n'hi diuen...) desvirtua, degenera la funció de metges, infermeres i 
sanitaris  en el  sector  de la  salut  humana,  i  en especial  en la  salut  dels  treballadors.  El  “Plus  de 
Productivitat” col·loca els obrers/es malalts propers al tracte que reben els productes, les mercaderies 
de les obres: teules, totxos, pedres, ciment, guix... Els empleats de Sanitat van rebre 42 milions d'euros 
(7.000 milions  de  ptes.),  en  “Plusos  de  Productivitat”,  basats  en  mantenir  als  treballadors  malalts 
menys dies als hospitals després de les operacions, per mantenir-nos als passadissos dies i dies, per 
no enviar-nos ràpidament als especialistes, per donar-nos d'alta abans d'hora i enviar-nos a treballar, i 
sobretot,  per  receptar-nos  GENÈRICS  als  obrers,  mentre  les  bones  medecines  van  quedant  en 
l'exclusiu consum i gaudi de la burgesia o, si ho preferiu, dels RICS sibarites capitalistes!! Així se'ns 
dóna el  mateix  tracte  que a  les  mercaderies  de  les  fàbriques...  El  País  (31-12-07)  ens  diu:  “Los 



genéricos ahorran 2.800 millones” d'euros. “Los medicamentos ‘sin marca’ representan ya el 17% de 
las ventas”,  malgrat que empenyen per aconseguir  que el  70- 80% dels fàrmacs consumits siguin 
GENÈRICS en uns anys. Com succeeix ja als Estats Units!! Des del moment en què es va acceptar 
PACTAR LA PRODUCTIVITAT a la Sanitat, es va acceptar també el principi del GUANY a costa dels 
treballadors malalts com a primer pas, i a costa de l'explotació de la gran massa dels treballadors de la 
Sanitat  com a  segon pas.  Al  privatitzar  la  GESTIÓ dels  hospitals,  es  PRIVATITZA i  es  multiplica 
l'EXPLOTACIÓ dels treballadors no Estatutaris en aquests Hospitals. Tal i com ja ve succeint amb el 
personal de neteja i altres serveis a Hospitals i Ambulatoris-Centres de Salut, des de fa anys!! Com als 
EEUU, Anglaterra, Alemanya, Itàlia..., la Sanitat a l'Estat capitalista espanyol (en això la Generalitat no 
fa més que seguir la línia establerta ja en altres Comunitats Autònomes) passa a ser un gran negoci. 
La seva participació en el Producte Interior Brut saltarà del 8% al 10%, al 12%, al 14%.., i aquests 
diners per operacions, tractaments i  medecines curatives (és a dir,  CARES!)  haurà de sortir  de la 
butxaca dels malalts que en tinguin...  Un cop privatitzats gairebé tots els grans Hospitals, buscant 
l'avarícia que acompanya el GUANY, la privatització s'extén també a la GESTIÓ dels Ambulatoris i 
Centres de Salut, com ja són privats a Alemanya, Itàlia, França, etc. Així es demostra, per enèssima 
vegada, que l'Estat i les seves institucions estan al servei del capital i no el capital al servei de l'Estat 
com ens expliquen a les seves fàbules els sindicats subvencionats i els partits parlamentaris. Només 
es  poden realitzar  tots  aquestes  PRIVATITZACIONS basant-se en  el  PLUS DE PRODUCTIVITAT, 
firmat pels sindicats SUBVENCIONATS. Sense “Plus de Productivitat” NO HI HA NEGOCI i, llavors, el 
capital privat no s'acosta per invertir-se al sector de la SANITAT. Però la burgesia, el capitalisme, tant 
bon punt olora el NEGOCI, ALLÀ ESTÀ, COM UN GOS FAMOLENC A LA RECERCA DE PRESA!! Per 
aconseguir el GUANY, li és igual produir malalties que tractar-les, produir bombes o armes, medecines 
o genèrics: la seva finalitat és sempre la mateixa, és única: el major GUANY possible. Aquesta és la 
condició  indispensable:  Canviar  la  categoria  de  FUNCIONARI  per  la  categoria  de  CONTRACTAT 
LABORAL i  el  següent  pas  és  la  PRIVATITZACIÓ  del  CONTRACTAT LABORAL!!  Aquesta  és  la 
TRAMPA que comporta el NEGOCI de la PRIVATITZACIÓ de la GESTIÓ dels Hospitals!! A la Sanitat 
com a tot arreu els NEGOCIS els fan les empreses. Els fan Sacyr, Dragados, FCC, OHL, CAPIO... i els 
politicastres i sindicaleros. 

¿Com ha d'oposar-se a això el sindicalisme de classe? 

Primer de tot cal cultivar la línia sindical classista: cultivar la informació, la movilització, l'organització i 
lluita col·lectiva de tots els treballadors, enfocada per defensar tots els treballadors i, en especial, les 
categories més explotades: neteja, interins, laborals...

¿Com es bloquegen i es refusen les privatitzacions? 

Convertint  els  Hospitals  i  els  centres  de  salut  en  VESPERS  CLASSISTES,  REIVINDICATIUS  I 
SOLIDARIS. Reivindicació n.º 1: 30 hores setmanals amb augment linial de 300 euros mensuals; n.º 2: 
jubilació voluntària als 55 anys per totes les categories amb el 100% del sou o salari, com a Telefónica, 
Repsol, TVE, Bancs, etc.; n.º 3: neteja, cafeteries, etc., a laborals de la Sanitat pública. Amb aquestes 
senzilles reivindicacions es foragita l'avarícia dels caníbals capitalistes disposats a explotar la força de 
treball. Si no hi ha NEGOCI a la vista, s'esfuma el capitalista! Per tot això, que és el plantejament de 
sempre del sindicalisme classista, del sindicalisme NO SUBVENCIONAT, hem de denunciar i refusar el 
Pacte per la Productivitat (independentement de qui evalui la DPO) i la privatització de la Sanitat, dels 
Hospitals i de les relacions laborals. El Negoci capitalista i l'explotació dels assalariats a la Sanitat es 
diuen PLUS DE PRODUCTIVITAT I SINDICALISME SUBVENCIONAT. SI ENS ALLIBEREM D'ELLS 
S'ESFUMEN EL NEGOCI I EL CAPITALISTA!

¡NO ET RESIGNIS A LA IMPOTÈNCIA I A LA 
SOLETAT INDIVIDUAL,

ORGANITZA'T PER LLUITAR A SOLIDARITAT!
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