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en contra

Per què aniré a treballar

N
o crec que sigui sospi-
tós de connivència amb 
el gran capital, ni penso 
competir amb el conei-

xement sobre els drets i deures 
dels treballadors que el meu com-
pany opinant de la pàgina del cos-
tat ha de dominar a la perfecció (ai-
xò de Dret Penal sempre impressi-
ona, ¿oi?), però vull dir que aquest 
dijous, 29 de març, demà, jo ani-
ré a treballar. ¿Per què? Les raons 
són molt simples: m’agrada la me-
va feina, crec que és útil a la soci-
etat i no veig raons objectives per 
no anar-hi.
 A mi m’agrada la meva feina. 
Sé que sóc un afortunat en aquest 
sentit. La feina és on passem la ma-
jor part de les hores de la nostra vi-
da, descomptant les que passem 
dormint. Jo em llevo amb ganes 
d’anar a la meva oficina i al meu 
laboratori. Digueu-me rar. Però ja 
que he de passar tant de temps en 

aquest lloc, més que no pas amb 
la família i els amics, és clar que 
és millor que ho disfruti tant com 
pugui. Veig dues escoles sobre el 
concepte del treball, en funció de 
la tradició en la qual t’hagis criat: 
per una banda, els que consideren 
que treballar és un càstig i, per l’al-
tra, els que ho consideren, al con-
trari, una benedicció. Jo em trobo 
entre els segons.
 Crec que la meva feina és útil a 
la societat. Les malalties que afli-
geixen l’ésser humà no entenen 

de caps de setmana, ponts ni aqüe-
ductes, ni d’aquells estranys dies 
de lliure disposició. En aquests ma-
teixos moments, algú rep la no-
tícia que la seva mare té un prin-
cipi d’Alzheimer, a un noi de 30 
anys se li diagnostica un glioma i 
se li preveu una esperança de vida 
d’un any, i un pare es queda clavat 
per un infart de miocardi. La soci-
etat espera de nosaltres –els inves-
tigadors biomèdics– que donem 
respostes a aquests problemes. La 
solució s’endarrereix per cada dia 
que es perd.
 No veig raons objectives per fer-
ho. Si el fet de secundar una vaga 
m’assegurés unes millors condi-
cions laborals que donessin lloc 
a un avanç econòmic i social per 
al país, jo seria el primer de fer-la. 
No obstant, avui dia no sembla que 
sigui la millor manera d’ajudar a 
l’excel·lència del territori. Com va 
dir John Fitzgerald Kennedy, «no 

La societat del 
benestar no perilla 
si afavorim aquells 
que ho fan bé i si 
evitem el ‘cafè per 
a tothom’

et preguntis què pot fer el teu país 
per tu, pregunta’t què pots fer tu 
pel teu país». Jo intento fer-ho des 
de la meva trinxera.
 El món ha canviat molt des 
dels primers moviments obrers 
del segle XIX. En el nostre medi, 
els treballadors tenim unes con-
dicions laborals que eren molt di-
fícils de concebre per als nostres 
pares, eren un somni per als nos-
tres avis i eren simplement impos-
sibles d’imaginar per als nostres 
besavis. La societat del benestar no 
perilla si tots hi posem el nostre es-
forç individual, si afavorim i pre-
miem aquells que ho fan bé i evi-
tem el cafè per a tothom. Jo li vull dei-
xar un món més just al meu fill, i 
això únicament ho aconseguirem 
si anem plegats tots els elements 
que formem la societat civil, sen-
se que ningú s’adjudiqui en solita-
ri la seva representació. Bona vaga 
i millor feina. H
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Els centres sanitaris públics de 
Catalunya –un total de 64 hospi-
tals i de 485 centres d’assistència 
primària– mantindran demà, dia 
de vaga, una activitat superior a la 
d’un dia festiu, ja que així ho preve-
uen els serveis mínims fixats per al 
seu personal. Les àrees d’urgènci-
es funcionaran amb total norma-
litat, com en una jornada labora-
ble, igual que les sales de parts i les 
unitats on s’administren els tracta-
ments contra el càncer. 
 Els quiròfans realitzaran la ci-
rurgia programada inajornable, a 
més a més de la que sigui urgent. 
Les visites planificades a les consul-
tes externes dels hospitals han es-
tat parcialment posposades. No tots 
els professionals han informat les 
direccions dels centres de si final-
ment secundaran o no la vaga.
 La majoria de cirurgians dels 
hospitals catalans de Bellvitge, 
Vall d’Hebron i l’Hospital Clínic sí 
que han comunicat la seva decisió 
d’anar o no a la feina, per tal que els 
pacients que tenien programada 
una intervenció per al 29 de març 
en puguin ser informats. 
 Molts usuaris, no obstant, han 
sol·licitat un canvi de data per a la 
seva cita mèdica o quirúrgica. «No 
inspira gaire seguretat entrar en 
un quiròfan en un dia de vaga gene-
ral», comenta un dels pacients que 

Sanitat
han demanat que els canviïn la 
data quirúrgica amb motiu de 
l’aturada general.

ENSENYAMENT  / En l’àmbit educa-
tiu, l’ordre de serveis mínims as-
senyala aquesta vegada que, en 
el cas dels centres públics i con-
certats d’infantil i primària (3-
12 anys), almenys un dels inte-
grants de l’equip directiu i un en-
senyant per cada sis grups classe 
haurà d’anar a la feina. Les esco-
les obriran les portes per acollir 
alumnat, però no s’hi imparti-
rà classes. 
 Els centres de secundària, que 
escolaritzen alumnes més grans 
de 12 anys, han quedat exempts 
de l’obligació de garantir que 
un mínim de la plantilla hagi de 
quedar-se durant la jornada de 
vaga a l’institut.
 Pel que fa a les guarderies pú-
bliques, a més a més de comp-
tar amb el concurs d’un membre 
de la direcció, almenys un terç 
de les monitores que atenen els 
nens hauran de treballar per tal 
de garantir que puguin funcio-
nar a mig gas.
 El setembre del 2010, durant 
l’última vaga general espanyo-
la, la llavors Conselleria d’Edu-
cació va assegurar que un 22% 
dels més de 70.000 docents de la 
plantilla de la Generalitat havi-
en secundat la protesta. Els sindi-
cats van elevar aquesta xifra fins 
als 40.000. Aquesta vegada es dó-
na per fet que les xifres de segui-
ment de la vaga tant en el sector 
educatiu, com en la xarxa públi-
ca i en la concertada, seran més 
elevades. A. G. / J. C. 

Més assistència 
que un diumenge
3Hospitals i CAP atendran les urgències, 
igual que els tractaments contra el càncer  
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Teatres tancats 
i cinemes oberts
3Algunes sales reubicaran les funcions 
i en la música el seguiment serà desigual

La majoria de grans teatres de 
Barcelona tancaran. Només el Ro-
mea no varia el calendari i obrirà 
després de la votació dels treballa-
dors. Els dos grans espais públics, el 
TNC i el Lliure, també obriran les por-
tes; mentre que El Mercat de les Flors 
ja va anunciar fa dies la cancel·lació 
de l’activitat. Entre les productores 
privades, Focus va decidir avançar a 

s’ha manifestat en contra de la refor-
ma laboral.
 Els cinemes de Catalunya, en can-
vi, no tenen previst tancar, segons va 
informar ahir el Gremi d’Empresa-
ris de Cines de Catalunya, que agru-
pa el 81% del sector. La decisió pa-
tronal, no obstant, no exclou la pos-
sibilitat que algunes sales acabin 
abaixant la persiana, ja sigui per fal-
ta de personal –que hagi decidit se-
cundar l’aturada– o per seguretat, 
en cas que algun cinema sigui obli-
gat a tancar per força.
 En la música, el seguiment serà 
desigual. Actuacions que coincidien 
amb el 29-M han canviat de data, com 
la de Miguel Poveda, que l’ha passat 
al 23 d’abril (Palau de la Música), i els 
recitals del festival Barnasants: Roly 
Berrio, que serà l’11 d’abril (Luz de 
Gas), i el grup Abús, que s’ha avançat 
a avui (Auditori). En canvi, a les sales 
que gestiona la promotora Mas i Mas 
(Jamboree, Tarantos i The Moog) la 
programació es manté intacta. El Li-
ceu no té funció demà, així que la va-
ga no l’afecta. En canvi a l’Auditori 
sí. Tenia previst el concert del Quar-
tet Casals, que actuarà avui en lloc de 
demà. J. C. S. / J. G . / N. M. / M. C.

ahir (els dimarts no hi ha funció pro-
gramada) les funcions previstes per  
dijous de Violines y trompetas (Borràs) 
i Splenda (Condal). El Goya i La Villar-
roel no obriran. L’empresa Balañá, 
al marge del Borràs (teatre de la se-
va propietat en el qual Focus presen-
ta l’obra de Joan Pera), també tan-
carà les portes del Tívoli, Coliseum 
i Capitol. Loles León i Bibiana Fer-
nández suspendran, així mateix, la 
funció de La gran depresión a l’Arte-
ria Paral·lel.
 A les sales alternatives el segui-
ment serà majoritari, com pas-
sa amb la Muntaner i la Beckett. 
D’aquesta manera, segueixen la pos-
tura de l’Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Catalunya, que 


