
 

 

 

Una síntesi de les reguntes dels 

assistents i les respostes de la mesa: 

 

1. Què podem fer per evitar la pèrdua de 

serveis al barri? 

Exigir-los (és un dret) i presentar 

reclamacions, i sumar-nos a les protestes. 

 

2. On podem presentar les reclamacions? 

Al nostre centre sanitari, des d’on ens han 

derivat, i a les taules de reclamació que 

s’organitzen davant els centres. 

 



3. Què significa la partició de l’ICS i quines 

conseqüències té? 

Trossejar l’ICS en facilita el procés de 

privatització i venda amb opacitat i 

discreció. 

 

4. Hi ha l’opció de negar-se a ser assistit al 

Sagrat Cor?  

Sí. Cal fer la reclamació i esperar la 

resposta, però l’èxit no està garantit. Si la 

necessitat d’atenció és urgent, acceptem la 

derivació però fem per escrit la protesta. 

 

5. Per què han tret els especialistes del 

CAP Manso? 

Gairebé totes les especialitats les han 

passat al Sagrat Cor... I ara els especialistes  

venen al CAP algun dia a la setmana. 



 

6. Per què està massificada l’atenció del 

CAP Manso Sant Antoni? 

Algunes plantes ho estan més que d’altres, 

segons el nombre de usuaris de la zona que 

han d’atendre. La segona està més 

massificada perquè correspon a Sant 

Antoni, amb molta densitat de població,  i 

la quarta és la que menys ho està perquè 

força gent gran és a les residències. 

 

7. Torn de paraules  

Alguns dels assistents expliquen 

experiències personals o de familiars que 

corroboren el que des de la mesa s’ha estat 

denunciant. És a dir, les derivacions al 

Sagrat Cor i altres centres privats, i la 

pèrdua de qualitat del nostre sistema 



públic de salut per l’afany d’uns pocs a fer-

hi negoci. 

 

Epíleg  

Mitjançant la presentació de reclamacions i 

les accions de protesta coordinades entre 

professionals de la sanitat i ciutadania 

podrem defensar i/o recuperar allò que 

tant ens va costar aconseguir: una sanitat 

pública de les millors del món.   

No és una qüestió d’eficiència en la gestió, 

objectiu que compartim, sinó d’afany 

privatitzador i de model de societat. Els 

voltors i especuladors financers ja han 

ensumat el gran negoci.  

Però la mercantilització de la sanitat i la 

salut, i la retallada inherent en despeses 

per tal d’obtenir cada cop més beneficis, 

tenen com a conseqüència l’abandó 



gradual a la seva sort de capes cada cop 

més amplies de la població que no poden 

assumir-ne una part del cost.  

L’estat democràtic ha de ser el garant i el 

defensor d’un dret de la ciutadania tant 

bàsic com és el dret a la salut. És això el 

que està en joc i ens volen prendre. 

 

 
 


