
NI TANCAMENT NI PRIVATITZACIÓ! 

L'assemblea de drets socials del barri de la dreta de l'eixample ens adrecem a vosaltres per donar-vos re-
colzament en la vostra lluita per mantenir els llocs de treball i expressar-vos que la vostra lluita i la dels 
veïns dels barris afectats pel tancament és la mateixa. No volem que és carreguin l'hospital públic, no vo-
lem l'acomiadament ni la precarització del personal que hi treballa. 
 
La situació que estem vivim és greu per les seves conseqüències i alhora molt artificial.. 
El conflicte ha estat creat pels organismes públics per tirar endavant un procés de privatització que ens 
nega el Dret a la sanitat. Què se'n ha fet dels diners que ha recaptat el govern amb els quals l'Hospital 2 
de Maig ja hauria de pertànyer totalment a la xarxa pública ? 
El govern s'espolsa donar cap explicació i a més crea un conflicte que desperta l'avarícia d'altres organis-
mes molt disposats a donar solucions (col·legi de metges, personatges que han estat lligats a organismes 
com el CSI,..) En cap moment som protagonistes els afectats: treballadors i veïnes que fem ús del nostre 
dret al servei de l'hospital. 
 
El Dret a la sanitat pública es fonamenta en que ningú quedi exclòs, en que la societat empari la despro-
tecció de qualsevol per motius de salut. 
La privatització ens posa a tots en un panorama ben diferent perquè el servei privat es fonamenta en els 
beneficis, i amb aquest criteri la sanitat és transforma en un producte, el treballador forma part del cost 
d'aquest producte i el veí és el client que finalment el compra. 
Què lluny queda el nostre dret ! Treballadors, usuaris i el propi servei quedem en mans d'empresaris dis-
posats a fer negocis. 
 
Entenem que un procés de privatització no solucionaria ni el manteniment dels llocs de treball, ni que 
l'hospital continués oferint íntegrament sanitat pública. 
El cas del 2 de maig no és aïllat, la política de privatització del govern s'està aplicat a tota la sanitat i d'al-
tres serveis que afecten els nostres drets bàsics.  
Continuarem pagant dues vegades, ens volen buidar les butxaques fins i tot de la “calderilla”. 
Hem de confiar en les nostres forces i en la nostra lluita, hem de desconfiar d'els que plantegen la salvació 
mitjançant la privatització. 

 
La unitat ens donarà força per a resistir aquesta agressió. 

 
Estem amb vosaltres ! 

Pots participar de l'ADSEixample Dreta cada Dimecres a les 20:30h 

Més informació: 
www.dretsocialseixample.wordpress.com 
assemblea.drets.socials@gmail.com 
Facebook: Assemblea Drets Socials Eixample / Twitter: ADSEixample 

COMPANYES I COMPANYS DE  L’HOSPITAL 2 DE MAIG: 


