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Centenars de persones tornen a
reclamar a Granollers una sanitat
pública i de qualitat
S'han concentrat a la Porxada
Centenars de persones -moltes amb bates blanques i mocadors negres- s'han concentrat aquest
dimecres al vespre a la plaça de la Porxada, de Granollers, per reclamar una sanitat pública i de
qualitat. Ho han fet convocades pel comitè d'empresa de la Fundació Privada Hospital Asil
de Granollers, criticant que el Departament d'Interior, segons asseguren, els hi denegués el
permís per mobilitzar-se des de l'hospital, tal i com havien previst en un inici.
Pel que fa a les reclamacions, els manifestants insisteixen, com porten fent a les concentracions
davant de l'hospital, en que es dediqui més pressupost a la despesa de sanitat; que s'augmenti
el nombre de llits per habitant, especialment al Vallès Oriental; la millora en les infraestructures
sanitàries de la comarca; reduir les llistes d'espera de les intervencions quirúrgiques i visites
mèdiques; i equiparar les ràtios dels professionals a escala europea (en què asseguren que van a
la cua)anem a la cua).
També reclamen disposar d'unes mesures de prevenció adequades a les necessitats de cada
circumstància, "amb uns EPIS de qualitat" per treballar segurs; un salari digne; millores tant
econòmiques com socials i que la paga per objectius (DPOs) no quedi en cap cas condicionada a
l'equilibri pressupostari de l'empresa; que el pagament del plus de vacances (2015-2019), que es
va denunciar i es va guanyar en sentència, es faci efectiu; que s'avanci l'edat de jubilació als 60
anys, com ho tenen altres col·lectius; un temps de solapament "adequat i real" entre torns pels
professionals que tenen continuïtat assistencial; millores en les contractacions i calendaris del
personal sanitari; una gestió eficaç de les administracions; i que no se segueixi externalitzant
serveis generals com cuina, higiene i que aquest personal pugui tenir continuïtat a l'hospital, entre
d'altres.
La manifestació ha comptat amb el suport d'altres sindicats i partits polítics, que han acompanyat
als concentrats per donar-los suport en les seves reclamacions.

Veu i memòria
En defensa de la sanitat pública i de qualitat
Salari Digne , DPO! No volem res que no sigui nostre!!!#HGG
(https://twitter.com/hashtag/HGG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #SOS
(https://twitter.com/hashtag/SOS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/PFxkjg4vRQ
(https://t.co/PFxkjg4vRQ)
? Carmen de Tena (@dete71) June 17, 2020
(https://twitter.com/dete71/status/1273317650060521477?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Amb la lluita del col·lectiu de l'Hospital de Granollers, defensem la #SanitatPublica
(https://twitter.com/hashtag/SanitatPublica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
Al balcó i al carrer, la lluita continua!#Granollers
(https://twitter.com/hashtag/Granollers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/xyamzN2Po2 (https://t.co/xyamzN2Po2)
? CNT Vallès Oriental (@CNTValles) June 17, 2020
(https://twitter.com/CNTValles/status/1273315743879368705?ref_src=twsrc%5Etfw)

? Participem avui a la manifestació convocada pel comitè d'empressa de l'@hggranollers
(https://twitter.com/hggranollers?ref_src=twsrc%5Etfw) en defensa de la salut pública a la
comarca.
? Donem suport als qui han lluitat a primera línia en aquesta crisi de la #COVID19
(https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Salut és benestar!
pic.twitter.com/DPmuUWQY0q (https://t.co/DPmuUWQY0q)
? Granollers per la Independència-PrimàriesCatalunya (@PrimariesG) June 17, 2020
(https://twitter.com/PrimariesG/status/1273319653343924226?ref_src=twsrc%5Etfw)

SALVEM LA SANITAT DEL VALLÈS ORIENTAL#LaPorxada
(https://twitter.com/hashtag/LaPorxada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Granollers
(https://twitter.com/hashtag/Granollers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#SanitatPúblicaDeQualitat
(https://twitter.com/hashtag/SanitatP%C3%BAblicaDeQualitat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@ccoocatalunya (https://twitter.com/ccoocatalunya?ref_src=twsrc%5Etfw) @CCOOsanitat
(https://twitter.com/CCOOsanitat?ref_src=twsrc%5Etfw) @sanitatccoovor1
(https://twitter.com/sanitatccoovor1?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/rO2JbZ345n
(https://t.co/rO2JbZ345n)
? CCOO VORMAROS | ??933 100 000 ?consulta.ccoo.cat (@ccoovormaros) June 17, 2020
(https://twitter.com/ccoovormaros/status/1273318449444315136?ref_src=twsrc%5Etfw)

El suport del carrer a la plantilla de l'Hospital va més enllà d'unes condicions laborals dignes: el
clam és també per una sanitat 100% pública que prioritzi la vida al negoci, sense intermediaris
com la Fundació Privada#QueNoEnsRobinLaVida
(https://twitter.com/hashtag/QueNoEnsRobinLaVida?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#SanitatPública
(https://twitter.com/hashtag/SanitatP%C3%BAblica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#PrimaveraSanitària
(https://twitter.com/hashtag/PrimaveraSanit%C3%A0ria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/tguv3TF6PM (https://t.co/tguv3TF6PM)
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? CUP Granollers (@CUPGranollers) June 17, 2020
(https://twitter.com/CUPGranollers/status/1273317656490323972?ref_src=twsrc%5Etfw)
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