
Trepitgen i vulneren els nostres drets 
fonamentals, com el de la salut. 

La sanitat pública és nostra i hem d’aturar aquesta 
ofensiva dels poderosos que ens la volen robar. 

Hem d’avançar cap a la unió de la ciutadania per frenar els 
corruptes i els seus intents de privatitzar la nostra sanitat. 

Ens hi va la vida. Som majoria. Juntes podem!

enshivalavida.wordpress.comenshivalavida.wordpress.com

Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública 
de Mataró i el Maresme
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Mataró



Després de quatre anys de grans retallades 
pressupostàries la Sanitat Pública catalana ha perdut 
gairebé 1.900 milions d’euros, que han significat la 
desaparició de serveis d’urgències, el tancament de llits 
hospitalaris, el doble pagament a la farmàcia, la desaparició 
del dret a l’assistència sanitària per a molts ciutadans, i
també, la gran reducció de salaris i drets laborals dels 
treballadors de la sanitat. Tot això es pot resumir en:

Tancament de quiròfans en horari de 
tarda que suposa la supressió d’unes 
1000 intervencions anuals.

Les llistes d’espera cada vegada són més 
llargues, vulnerant la mateixa norma 
que les regula. I fent-les servir, com 
a justificació, per adreçar pacients al 
sector privat fora de la comarca. 

L’Hospital de Mataró ha derivat uns 240 
pacients des de Mataró a centres privats 
de Barcelona (Sagrat Cor i la Plató) 
amb diners dels pressupostos de la 
Sanitat Pública.

Tancament de serveis específics 
com el d’Atenció a la Dependència 
en salut mental.

Disminució d’un 10% de les consultes 
externes d’Atenció Especialitzada, 
retornant els pacients als Centres 
d’Atenció Primària (CAPs).

Reducció del nombre de proves 
complementàries: TAC, ressonàncies, 
ecografies, anàlisis… que representen 
un retard considerable en la 
definició del diagnòstic.

Tancament del punt de dispensació 
de metadona al Centre d’Atenció a les 
Drogodependències de 
Premià de Mar.

Allargament innecessari de les llistes 
d’espera per visita mèdica 
als CAPs.

Eliminació de les visites mèdiques 
amb caràcter d’urgència a domicili.

A causa de les retallades, l’augment de 
la mortalitat a Catalunya, l’any 2012, 
ha sigut del 5,3%.

L’any 2013 les esperes quirúrgiques eren 
de 181.559 malalts, dels quals 9.014 amb 
més de 2 anys esperant l’operació.

Les retallades a la sanitat pública han 
suposat, des de l’any 2010, una 
reducció del 16% del seu pressupost.

S’han reduït plantilles, no renovant 
contractes en un sector on la taxa 
d’interinitat supera el 30%.

El Consorci Sanitari del Maresme (que gestiona l’Hospital de 
Mataró, l’antic Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena i Cen-
tres d’Atenció Primària com el de Mataró Centre, el de Cirera 
– Molins i Argentona) i l’Institut Català de la Salut (que ges-
tiona altres CAPs), pateixen grans retallades que comporten:


