
:: Dijous 30 a les 18h davant de l'Hospital del Mar:: 
 

Marxa per una Sanitat pública i de qualitat 
 
 
Són temps de crisi. Però no només de crisi econòmica, sinó també social: són 
temps en què els nostres drets estan en crisi. 
 
El dia 30 es presentarà la proposta d'ERO de 194 persones del Parc de 
Salut Mar. Ens retallen no la sanitat pública, sinó els nostres drets socials 
bàsics. I sabem que els drets sempre han estat fruit de lluites socials, mai no 
ens els han regalat.  
 
Així que no només ens solidaritzem amb les persones amenaçades de ser 
acomiadades, sinó que com usuaris, com ciutadans indignats, estem 
disposats a reconquerir el nostre dret a la salut.  
 
Per això, aquest dijous 30 fem una marxa per la sanitat. Per una sanitat 
pública i de qualitat.  
 
L'Assemblea de la Barceloneta i l'Assemblea de Gràcia unim esforços 
per defensar la sanitat que ens hem guanyat, i fem una crida perquè us 
uniu a la nostra marxa. 
 
Una marxa reivindicativa en la que tots ens convertim en superherois, 
perquè haurem de ser-ho si volem tenir una vida digna després de les 
retallades. I és per això que Super Sano hi serà aquests dijous. Perquè Super 
Sano (si encara no coneixes aquest superheroi, clica aquí) som totes, els 
treballadors afectats per les retallades, les usuàries que veuen com lis retallen 
els seus drets i fins i tot aquelles que encara no s'han adonat que allò que es 
noten de tant en tant, quan apaguen el televisor, és indignació. 
 
Des de l'Hospital del Mar fins a Can Mas (agafarem un transport públic entre 
mig, ara que encara hi queden :-), per acabar la protesta davant de la casa 
d'un dels responsables de les retallades, però no l'únic. 
 
No volem cap ERO al Parc Salut Mar, que reduirà la qualitat de l'assistència; 
tampoc no permetrem cap reducció de conveni. Si volen retallades, que es 
retallin els sous!  
 
Com sempre, però pot ser aquesta vegada encara més, la teva participació és 
important. Hem de plantar cara a les retallades que vol aprovar el Govern de 
CiU i que afecten als més afectats per la crisi, però no als seus responsables. I 
ja estan en marxa: 
  



::RETALLADES ASSISTENCIALS ACTUALS ALS CENTRES DEL PARC 
DE SALUT MAR:: 
 
   --> Hospital de l´Esperança: 
 Tancament d´urgències. 
 Tancament de 30 llits de llarga estada i 20 llits de convalescència. 
 Reorganització interna de quiròfans: 140 IQ menys. 
 Eliminació IQ:  COT i oftalmo. 
   --> Hospital del Mar: 
 UH10  tancada. 
 Tancament de la UH30 i 
 UH70 durant els mesos d´estiu. 
  --> Centre Fòrum: 
 Tancament de 20+12 llits de llarga estada. 
 Tancament de les urgències psiquiatría Fòrum. 
 --> En general: 
 No es donen berenars (només als diabètics) 
 No es dona aigua amb els àpats. 
 En cas d´una hipoglicèmia, costa trobar suc i iogurts a la nevera. 
 Material de pèssima qualitat: bolquers, empapadors,.. 
 Reducció de material, fàrmacs i instrumental (2ª QX) 
 Ja no es canvien cada dia els llençols. 
 
Per sumar-vos a la marxa i/o fer-ne difusió: 
Esdeveniment a facebook 
Etiqueta a Twitter #EREMar #retallades #SuperSano 
Material de difusió: adjunt al correu i a Flickr/Marxa per la sanitat 
 
Més informació:  
http://assembleabarceloneta.wordpress.com/ 
http://assembleadegracia.com/blog/ 
http://labarcelonetaambelaiguaalcoll.blogspot.com/ 
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