
Pel dret a decidir, també, la nostra salut.  

Invitació a participar a la sessió del Parlament Ciutadà sobre salut i sistema sanitari 

de Catalunya. 

 

 

Benvolgudes i benvolguts,  

El Parlament Ciutadà (PMC), la plataforma ciutadana Pel Dret a la Salut (PDS)  i el nucli del Clínic 

del Sindicat d’Estudiants del Països Catalans (SEPC-Clínic), us convidem a participar a la sessió 

que es realitzarà el proper dissabte 28 de febrer al Paranimf de la Facultat de 

Medicina de la UB (Clínic) de 10 a 14 hores. 

El Parlament Ciutadà, vol complir una doble funció:  

Espai de confluència, escenari de cooperació, forma d’expressió i pressió. 

Instrument d’acció política de la ciutadania. 

Som la ciutadania organitzada qui podem decidir quines són les nostres necessitats. Som 

nosaltres qui hem de construir els programes d’autogovern que ens permetin fer realitat una nova 

manera de viure, de relacionar-nos, de compartir, d’estar al món.  

La salut no és l’absència de malaltia. La Salut  es aquella manera de viure amb autonomia per 

poder portar a terme els nostres projectes de vida, en solidaritat amb els altres i amb joia de viure 

i  també tenir la  capacitat de lluitar contra les adversitats.  

Per això   la salut depèn sobre tot, mes que del sistema sanitari, de factors determinants socials, 

econòmics i polítics. Per a  la Salut  cal fer política i posar la protecció de la salut en totes les 

polítiques públiques.  

Volem que participeu a la jornada fent la vostra aportació sobre com afecten a la salut les 

condicions en les que es troba el vostre col·lectiu, o la ciutadania relacionada amb les 

reivindicacions de la vostra entitat, plataforma o associació. 

Aquesta participació es materialitzaria en el segon punt de la jornada que fa referència als 

determinants de la salut (adjuntem l’ordre del dia). Us demanem que prèviament ens envieu per 

escrit la vostra contribució per tal d’articular el relat d’aquest apartat i publicar-la a la nostra 

web (mail@parlamentciutada.com). Al mateix temps comuniqueu-nos qui serà la o les persones 

que us representaran el dia 28. 

Finalment, agrairem que en feu amplia difusió d’aquesta important trobada transversal de tot el 

mon de la salut i dels moviments socials.  
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