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NOTA DE PREMSA 
 
 

La Unió demana una ràpida solució en el 
conflicte del transport sanitari 

 
Els comportaments d’una minoria estan causant problemes en l’activitat 

assistencial de molts centres associats 
 
Barcelona,  21 de juliol de 2011-. La Unió Catalana d’Hospitals lamenta la situació de 
conflicte que s’està donant en el sector del transport sanitari.  
 
Sense qüestionar els drets legítims que emparen l’exercici de la vaga i les pretensions 
de les parts, sí que lamentem profundament que les actituds i comportaments d’una 
minoria, que entenem que no representa el sentir del col·lectiu i que impedeix la 
mobilitat de les ambulàncies i dels treballadors, generi perjudicis i problemes 
innecessaris als usuaris i famílies, que tenen tot el dret de rebre els serveis amb la 
màxima qualitat possible. 
 
Segons hem pogut constatar, els comportaments d’aquesta minoria estan alterant el 
bon funcionament dels centres associats, especialment dels hospitals de la zona del 
Vallès. Concretament, s’han produït boicots i retencions als vehicles que estan 
realitzant els serveis mínims. 
 
Des de La Unió volem encoratjar les parts per a una ràpida solució i ens posem a la 
seva disposició si així ho consideren. 
 

Sobre la Unió Catalana d’Hospitals  

La Unió Catalana d’Hospitals és una associació empresarial formada per més de 
cent entitats sanitàries i socials que aglutinen més de 380 centres i que generen més 
de 45.000 llocs de treball i que tenen com a element comú la prestació de serveis 
sanitaris i socials als ciutadans, posant a la seva disposició els recursos patrimonials, 
humans i tecnològics per tal de garantir una assistència de màxima qualitat i eficiència. 
Aquestes entitats defensen un model sanitari i social públic participat per la societat 
civil sobre la base de l’autonomia de gestió empresarial. 
 
  
 


