
Durant més d'una dècada tant la ciutadania en general com el personal de la sanitat hem 
patit una allau de polítiques neoliberals que han exhaurit als serveis públics; aquells que són 
el patrimoni col·lectiu de la societat; a un nivell d'indecència. Tant les retallades en serveis i 
sous a la sanitat publica com el desviament de pressupostos cap a les empreses sanitàries 
privades han sigut una constant de tots aquests anys.
Les llistes d'espera s'han convertit en un mecanisme clar d'aquests vasos comunicants del 
públic cap el privat, abocant al mateix temps als ciutadans a les mútues privades com a 
conseqüència de la desesperació que aquestes comporten.

La nostra resposta com a societat davant d'això ha sigut massa tèbia. Potser perquè cap cop
ens costa més mobilitzar-nos com a societat o potser també perquè els mitjans de 
comunicació i les campanyes comunicatives dels diferents governs s  ́han encarregat de 
desactivar la consciència col·lectiva, amb grans mentides i de tota mena de manipulacions.
Tampoc els sindicats anomenats majoritaris més preocupats en la gestió de la formació i el 
manteniment del seu "statu quo" han tingut un paper important en el foment de les 
mobilitzacions.
A conseqüència de tot això, la societat ha anat carregant sobre les seves espatlles la creu de
la resignació la desídia i fins i tot de l'autoinculpació.

És hora de dir prou!

El nostre sindicat CATAC-CTS/IAC, esta d’acord i dóna suport a l'iniciativa de la 
Coordinadora Antiprivatitzacions de la Sanitat i a les mobilitzacions que es duran a terme a 
tot l'estat el proper dissabte dia 20 de Juny a les 12 a la Plaça Sant Jaume de 
Barcelona, amb les següents reivindicacions:

• La derogació de la llei 15/97 que "permet a l'empresa privada en el sistema" i de 
l'article 90 de la Llei General de Sanitat que deixa als hospitals públics, concertar amb
la privada sempre que s'hagin optimitzat els recursos públics.

• Les retallades en sanitat combinades amb "una utilització injusta" d'aquestes lleis 
tenen com a conseqüència "llits, quiròfans i sales tancades", mentre molts casos es 
deriven a la privada.

• Una indústria sanitària i farmacèutica pública,
• La intervenció d'aquells centres privats que no han utilitzat els seus recursos o han 

tancat en plena pandèmia,
• Sanitat per a tots"
• Cures dels nostres majors amb dignitat.
• Tots els drets sostrets a las i els treballadors de la sanitat

Enllaç al manifest de CAS Madrid

http://www.casmadrid.org/images/campanas/nunca_mas_muertes/1-PUNTOS%20y%20MANIFIESTO%20NUNCA%20MAS.pdf

