
VAGA GENERAL DEL SECTOR SANITAT
7 DE JULIOL    11:00  PL. SANT JAUME (BARCELONA)

Siguis infermera, TCAI, TES, metgessa, administrativa, professional
de la neteja, sanitari, portalliteres... t’hi esperem!

Estem lluitant perquè totes i tots cobrem la mateixa paga!

infermeresdecatalunya.cat

Infermeres de Catalunya ens adherim a la vaga convocada per USOC per al dimarts 7 de 
juliol. Hi haurà una concentració davant la Generalitat de Catalunya amb lectura i entrega del 
manifest amb les reivindicacions conjuntes.

Per què secundem aquesta vaga?
Rebutgem que es determini la diferència en la retribució atenent a la categoria professional. Creiem 
que tots els professionals sanitaris han treballat des de les seves competències i àmbits de treball per 
poder fer front a aquesta crisi sanitària.

Què demanem?

 

La resta de sindicats majoritaris en sanitat no han informat d’aquesta vaga ni s’hi han 
adherit? Ni UGT, ni CCOO, ni SATSE... Es que no pensen igual? Saben alguna cosa que la resta 
desconeixem?

Que la gratificació sigui igual i per a tots els professionals que han lluitat en aquesta pandèmia, 
tant a la sanitat pública com a la concertada, centres sociosanitaris i residències geriàtriques 
tant públiques com privades i per a tots els professionals del SEM.

Establir un plus de perillositat en les retribucions, no només durant aquesta crisi, sinó de forma 
permanent. Aquest plus s’ha de retribuir a totes les persones que treballen a centres sanitaris, 
en qualsevol activitat assistencial i per a totes les categories professionals (tant personal 
sanitari com no sanitari).

Recuperació del 5% del sou retallat durant el 2010 i l’increment de l’IPC d’aquests anys enrere.

Pagament del deute de les pagues extraordinàries que encara no hem recuperat.

Contractes laborals estables per totes les infermeres i resta de professionals públics.

Increment de les ràtios infermera/habitant per equiparar-nos amb la resta d’Europa.

937 376 302>Informa’t trucant-nos o
enviant un WhatsApp

Encara no coneixes Infermeres de Catalunya?
Entra a la web, t’ho expliquem tot!


