
13/04/2011 – CONCENTRACIÓ COLÓN 

Bona tarda a tots els assistents i benvinguts a aquesta concentració pacífica, Repeteixo 

PA CI FI CA. Reivindicativa i informativa, per mobilitzar consciències, despertar els 

ensopits, però repeteixo i insisteixo PA CI FI CA. 

Permeteu-nos primer agrair-vos a tots la vostra assistència, la vostra assistència com a 

individus, individus inquiets i indignats, individus amb consciència social que han 

decidit mobilitzar-se per evitar uns retallades provocats per la mala gestió d'uns, per la 

ineptitud d'altres i per la indecència i desvergonyiment del resta dels que manegen els 

fils. Uns fils, per cert, cada vegada més fins. Tallem-los ja i deixem de ser titelles inerts 

esperant ordres per moure'ns 

Volem deixar clar que aquesta reivindicació no és només contra les retallades sanitaris, 

també en educació i cultura, els tres pilars d'una societat avançada. Ens centrarem en 

els sanitaris, ja que és el sector en què la majoria de nosaltres treballem, convidant a 

qualsevol de vosaltres que tingui coneixement de les retallades previstos en educació, 

a una pujada i els comparteixi amb la resta. 

Agrair també la resposta participativa d'aquest grup tan meravellós "Indignats". (Ja 

6000 integrants) Indignats, com responent a Hessel, que ens insta a indignar i per tant 

a actuar. Perquè pobre d'aquell que sigui un indignat inactiu. Indignats és una 

plataforma espontània, assembleària, del poble, sense líders que vulguin sobresortir 

de la resta, sense afany de protagonisme, no com altres. Crec que tots sabem a qui ens 

referim. Aquestes filials del govern i del poder econòmic. Doncs diguin-me senyors 

gossos cortijero, és just que hàgim de pagar els de sempre, el poble pla, les ja, antigues 

titelles, les malifetes i despropòsits d'altres? 

Hessel ens planteja el següent dilema: "Com pot ser que actualment no hi hagi prou 

diners per mantenir i prolongar aquestes conquestes quan la producció de riquesa ha 

augmentat considerablement des de l'alliberament, un període en què Europa estava 

en ruïna?" La seva resposta és , "Mai havia estat tan important la distància entre els 

més pobres i els més rics ni tan encoratjada la competitivitat i la cursa pels diners." 

Boí "Ruin" és un exemple clarificador d'atleta portentós en aquesta cursa pels diners, 

deixant-lo patent en la retallada pressupostària que ens encamina a la privatització de 

la sanitat. 

Davant l'exigència del Govern de la disminució en un 10% del pressupost sanitari abans 

de la fi del 2011, els diferents centres catalans, públics i concertats, plantegen les 

següents mesures: 

- Tancament de quiròfans a la tarda augmentat les llistes d'espera 



- Tancament de llits, fins i tot plantes senceres, de manera que augmentarà el temps 

d'espera a urgències, tant com per ser atesos com per ingressar 

- Tancament d'UCI 's, menor capacitat d'atenció a malalts crítics 

- Prescindir de treballadors eventuals (metges, infermeres, auxiliars, zeladors, etc ...) 

cosa que empitjorarà les condicions laborals, provocant major càrrega de treball, i 

disminuirà, considerablement, la qualitat assistencial. 

- Tancament d'Urgències d'algun centre, deixant així un barri sencer sense aquest 

servei les 24 hores, cosa que també ajudarà a col·lapsar la resta de centres. 

- Amenaces d'ERO per part d'alguns centres (enriquint així, les cúpules dels sindicats 

majoritaris) 

- Retalls econòmics en proves diagnòstiques (radiologia, laboratori, ...), material, 

medicació. 

- Disminució de les Especialitats, per la qual cosa es precisarà el trasllat dels pacients 

a l'hospital de referència 

Però ... senyor usuari, tranquil! No cal alarmar!! Segons el senyor Mas, no s'aplicaran 

retallades que afectin la qualitat assistencial, i segons el senyor "Ruin" l'alarmisme del 

personal sanitari resideix en la disminució de diners en els nostres butxaques. Valori 

vostè, senyor usuari, a qui vol creure. 

Doncs bé, arribats a aquest punt potser ha arribat el moment de dir PROU! 

Com ens demana Federico Mayor Zaragoza: 

"Ha arribat el moment de plantar-se, de dir amb serenitat i fermesa que la 

Humanitat no pot seguir patint els abusos d'un sistema que ha desembocat en la 

gravíssima i múltiple crisi actual (social, financera, mediambiental, alimentària, 

política, democràtica, ètica ...)”. 

"Ha arribat el moment de la mobilització ciutadana, de manera que s'iniciï sense 

demora la gran transició des d'una economia d'especulació, a una economia de 

desenvolupament global sostenible que redueixi ràpidament les asimetries socials. 

Que la mordassa ja no serveixi contra les noves tecnologies de comunicació".(Gràcies 

senyor Zuckerberg). 

Ha estat aquest sistema, cobdiciós, neoliberal, de lloes a la globalització en el pitjor 

sentit de la paraula, onejant la bandera dels mercats de valors, el culpable de la crisi 

mundial en què estem immersos. I ara per corregir els seus errors pretenen treure'ns 

de cop tots els avenços socials que tants anys de lluita, dels nostres majors va costar 

aconseguir. 

Un altre món és possible! I no només ho pensem els quatre tara que escrivim aquest 

manifest. El pensen veus totalment autoritzades a fer-ho, economistes no venuts al 

poder dels mercats financers, redactors de la Declaració Universal dels Drets Humans, 



Ex directors generals de la Unesco ... i una infinitat de gent. Gent com tots els aquí 

presents. Gent anònima com tots vosaltres! 

Sabeu l'únic necessari, tan senzill i tan complicat alhora, unió. 

UNIÓ! I ACCIÓ! 

Ens diu Sartre, ja per finalitzar aquest manifest, i que tragueu així la vostra pròpies 

conclusions. "Sou responsables en tant que individus". 

Indignats, com Hessel, "us desitja a tots i cadascun de vosaltres, el vostre propi motiu 

d'indignació" i que actueu en conseqüència. 

 


