
Convocatòria de premsa:

50 col·lectius units contra el Decret que 
acaba amb el dret universal a la salut

Es constitueix la Plataforma ‘Pel Dret a la Salut’, que s’estrena 
amb una manifestació el dissabte 28 a Barcelona

Al  voltant  de  50  col·lectius  diferents  (coordinadores  en  defensa  de  la  sanitat  pública, 
assemblees de barri, grups de treball, associacions i federacions de veïns, organitzacions de 
dones i/o persones migrants, sindicats, partits, etc) s’han unit per convocar una manifestació el 
proper dissabte 28 de Juliol contra el Reial Decret aprovat pel Govern de Madrid el passat 20 
d’abril. Els motius fonamentals són:

1.-  Suprimeix  el  dret  a  la  salut  com  a  dret  universal,  limitant  l’accés  a les  persones 
immigrades indocumentades, els joves majors de 26 anys que no han cotitzat a la Seguretat 
Social,  les persones que treballen en l’economia informal o les dones que s’han dedicat  al 
treball domèstic. 

2.-  Introdueix  barreres econòmiques en l'accés a tractaments,  com  el  repagament  per 
medicaments  als  pensionistes  o  el  pagament  dels  trasllats  no  urgents  en  ambulància,  de 
l’alimentació artificial, entre d’altres. 

3.- Redueix l’eficiència de les mesures preventives i de control de la salut pública, ja que 
col·lapsarà  els  serveis  d'urgències,  obstaculitzarà  la  prevenció  de malalties,  farà  minvar  la 
qualitat del servei i perjudicarà la tasca dels professionals.

4.- No contribueix a la sostenibilitat de la Sanitat Pública perquè al deteriorar la qualitat de 
la  sanitat  pública,  promou  el  recurs  de  les  famílies  a  la  sanitat  privada  i  n’augmenta 
l’endeutament. A més, no afronta les actuals mancances del sistema.

Aquesta mesura se suma a les altres agressions del Govern català a la Sanitat Pública, com 
l’euro per recepta, la reducció de llits o el tancament de plantes i serveis sencers. I DIEM 
PROU!

Amb aquesta mobilització arrenca la ‘Plataforma Pel Dret a la Salut’, un espai unitari per  
lluitar contra totes les agressions que està patint la Sanitat Pública.

Lluitem perquè no ens robin la salut ni el futur!
NO a una sanitat classista, racista i masclista

Contactes premsa: Pere Fernàndez: 606.72.53.09 / Marcela Güell: 627.530.076 / Homera 
Rosetti: 677.730.545

Manifestació ‘Pel Dret a la Salut’
Dia: Dissabte 28 de Juliol
Hora: 11.30h
Lloc: Rambla del Raval (fins a la Pl. Sant Jaume)
Cita mitjans: 11.15h Rbla Raval / c. St Josep Oriol



La Plataforma pel Dret a la Salut,   està integrada per:  

ACDSP: Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública
Assemblea de Drets Socials de l’Eixample Dret (ADSE)
Assemblea Eixample Esquerra
Assemblea Groga
Assemblea Gòtic
Assemblea de Bon Pastor
Assemblea del Carmel
Associació Papers i Drets per a Tothom
Associacions d'Horta-Guinardó
ATTAC Catalunya
ATTAC-Acordem
AVV Sant Andreu Sud
AVV Guineueta
AVV Poblenou
AVV Prosperitat
AVV Roquetes
AVV Sant Andreu Nord-Tramuntana
AVV Sant Andreu Palomar
AVV Torre Llobeta
Badalona Indignada
Bellvitge Prou
Can Ruti diu Prou
CAPS: Centre de d'Anàlisis i Programes Sanitaris
CATAC/CTS
CCOO
CGT
Col·lectiu Llibertari Antiracista de Barcelona
Comissió de Salut . Associació Veïnal Vila de Gràcia
Comissió de Salut de l'Assemblea Vila de Gràcia
Comissió de Sanitat de l'Assemblea Poblenou
CONFAVC
Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró-Maresme
Coordinadora SAP Muntanya
Cornellà Sense Fronteres
CUP
Dempeus
En lluita
EUiA
FAVB
GREDS: Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, UPF
GTDSP: Grup de Treball de Defensa de la Sanitat Públic. AcampadaBCN/15M
IAC
ICV
Indignats Cardedeu
Joventut Socialista de Catalunya
L'Assemblea de Les Corts
Liga Síndrome de la Fatiga Crónica (LigaSFC)
Marxa Mundial de les Dones - Catalunya
PARS: Plataforma d'Afectades per les Retallades en Sanitat
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola-Ripollet
Plataforma NO al tancament d'urgències al CAP de Castellbisbal
SINDIHOGAR/SINDILLAR
UGT
USOC
Xarxa de Dones per la Salut
XSUC

Barcelona, 27 de juliol de 2012


