CINC ANYS DE LLUITES SANITÀRIES A
CATALUNYA 2011-2015

Història de la indignació, la protesta, la
desobediència i l’ocupació a la proposta,
la confluència i l’assalt a les institucions.

Pep Martí i Valls

Res surt del no res. Mes enllà d’aquestes dates tenim la veterana
Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública, referents
col.lectius com el Centre d’Analisis de Programes Sanitaris (CAPS),
el Fòrum Catala d’Atenció Primària o Dempeus per la Salut Pública.
El moviment veïnal a través de la Confavc i a Barcelona la FAVB, la
mobilització de persones afectades de Fibromialgia, SFC i SQM (les
anomenades malalties de Síndrome de Sensibilització Central) i que
va produir la ILP que el Parlament de Catalunya va aprovar per
aclamació l’any 2008, any també de la presentació de la Iniciativa
Penal Popular per exercir el dret de petició front l'Administració en
casos de retards, denuncies o esperes.
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Antecedents
Catalunya:

de

la

Marea

Blanca

de

La Plataforma pel Dret a la Salut (PDS)
Neix al 2011 per defensar la salut i la sanitat pública arran dels
atacs amb retallades i altres mesures del govern de Catalunya (euro
x recepta) i del Decret del govern de Madrid que vol acabar amb el
sistema sanitari públic universal. Agrupa i coordina diferents
col·lectius, entitats, plataformes i persones disposades a lluitar per
aquest objectiu. Vol ser un instrument i un camí per la coordinació i
la confluència. http://peldretalasalut.wordpress.com
En els seus primers manifestos va tenir les adhesions de 33 entitats
de salut.
S’organitza en l’assemblea general òrgan de debat i decisió i tres
grups de treball: continguts, comunicació i dinamització. En la
Comissió de Dinamització assisteixen regularment persones de les
següents entitats: ACDSP, Assemblea DSP de Terrassa,
Assemblea Gòtic, SICOM, CAPS, CATAC, CCOO, Dempeus, Grup
Salut de la FAVB, ICV, EUiA, PSC, Salut Litoral, SAP Muntanya,
UGT.

PRIMERA ETAPA. Denuncia i Protesta. Tres
manifestos:
Manifestacions a Barcelona: 28 juliol 2912, 11 novembre 2012 i 17 de febrer de 2013,
aquesta darrera junt amb la coordinadora de sindicats de la funció pública)
Altres accions de la primera etapa:
Suport als companys de Café amb llet en el seu judici
Accions a barris i pobles contra l’euro x recepta i promoció de la insubmissió
Suport i assistència a la Vetlla per la sanitat del FOCAP
Suport i assistència a les tancades de l’hospital de Sant Pau i Vall d’Hebron
Actes d’informació a barris i pobles sobre les retallades, el Decret de Madrid, la
exclusió d’immigrants, etc
Difusió del documental La salut el negoci de la vida de SICOM – HOW
SAP Muntanya comença a actuar en el territori de l’hospital de la Vall d’Hebron
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SEGONA ETAPA. De la protesta a la desobediència i
accions de resposta a les agressions amb Increment ,
radicalització i extensió al territori de les lluites
A partir de l’assemblea de la Sedeta (Sedeta 1), al novembre del 2013, amb forta
participació d’entitats i plataformes, on s’aprova les noves línees d’acció: denuncia,
desobediència, accions de resposta, ocupacions, etc.
Aquestes accions s’estenen per tot el territori durant el 2014, no només
impulsades per la PDS, si no també per altres plataformes: “CanRuti diu prou”, “no
marxis sense hora”, “no a les llistes d’espera”, recollida de reclamacions, tallers, taules
als hospitals, etc. denuncia, “obrim plantes”, “no ens manca ètica ens manquen llits”,
no a les derivacions a la privada. Reus, Badalona, Bellvitge, Lleida, Tarragona,
Terrassa, Sabadell, Baix Valles, Mataró Maresme, Tortosa, Viladecans, Clínic, Vall
d’Hebron, i tants altres com els CAPs retallats, etc.
Gener 2014
*Comença amb manca d’estocs de medicaments vitals a farmàcies (per l’impagament
del CatSalut) denunciats a diverses instàncies per la Maria i la Rosario junt al Grup de
sanitat de l’assemblea de Sarrià – Sant Gervasi
*Col·lapse dels serveis d’urgències per l’epidèmia de grip
*Ocupació pels veïns de CAP de Rocafonda a Mataró, protestant per la manca de
personal al no cobrir jubilacions. Es reforça la Plataforma per la defensa de la sanitat
pública de Mataró – Maresme que funciona des del 2010, que s’anirà enfortint fins
aconseguir una victòria en aquesta lluita (totes el grups polítics municipals de Mataró i
l’alcalde es posicionen a favor dels veïns)
*Canvi de Gerent a l’ICS
*Es desmarquen del Pacte per la Salut proposat per Boi Ruiz els 4 sindicats, la
patronal ACES, la federació de Municipis i els PSC, PP, C’s, ICV-EUiA i la CUP
*La CONFAVC denuncia els col·lapses a urgències deguts a les retallades.
Febrer
*El Síndic de Greuges denuncia la situació insostenible de la quantitat de pacients en
llistes d’espera.
*l’ICS accepta les reivindicacions dels veïns del CAP Rocafonda i el 6 de febrer la
plataforma finalitza els tancaments al CAP
*Plataforma de Berga contra la proposta del Consorci de l’hospital
*Moció 79/X en el Parlament sobre la pèrdua de drets en matèria sanitària
*La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa presenta pregunta a
l’ajuntament que es declari per una sanitat 100% pública
*Acord de Govern encarregant al CatSalut la creació del Consorci Sanitari de Lleida
*Anul·lada la condemna als periodistes de Café amb Llet
*Noticia, Catalunya al 2014, última comunitat en despesa sanitària per càpita. 1.095
euros.
*Multa a 40 farmàcies de Catalunya per venda il·legal de fàrmacs a l’estranger
*Protestes a Badalona per pèrdua de 8 llocs de treball i llistes espera al CAP Sant Roc
*Jornades de Sanitat de la CUP
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Març
*La PDS fa, el 18 de març, una roda de premsa, acompanyada de concentració a
hospitals sobre la gravetat de les llistes d’espera i les denuncies de cobrament privat
per saltar-se llistes en hospitals concertats de Mutua de Terrassa i el Vendrell. Llistes
d’espera públiques = negoci privat

*El conseller Boi Ruiz, en compareixença al Parlament declara que el problema de les
llistes es més greu que el denunciat amb un augment de pacients que esperen per un
dels 14 procediments garantits d’un 60% (80.000) dels quals 23.000 ja han passat del
6 mesos i que hi ha 120.000 pels altres procediments. El conseller promet acabar la
llista aquest any d’aquests 23.000 (derivant a la privada ?)
Abril
*El comitè d’empresa de l’hospital del Vendrell contra l’ús del personal per
intervencions privades
*Creix l’oposició contra el Consorci de Lleida. La Marea Blanca de Lleida surt el carrer
*Jornades de CCOO: Privatitzar = Mercantilitzar drets
*Denuncien retallades i derivacions als hospitals de Mataró i Tarragona
Maig
*Coordinadora del Vallès Occidental demana transparència al H. Parc Taulí
*Indignació i revolta a Bellvitge per noves retallades
*Nova roda de premsa de la PDS (23 maig) El Sistema Sanitari Públic enfilat cap el
col·lapse (El Pais, El Periódico, Catalunya Plural, el Triangle, Crònica Global, EFE
Tarragona, el Economista.es) http://peldretalasalut.wordpress.com/2014/05/25/rodade-premsa-per-denunciar-els-tancaments-de-lestiu/ amb ocupació de la Conselleria a
Barcelona, delegacions territorials a Tarragona i concentracions a hospitals
*Gran Manifestació (30 maig) de més de 1.000 persones i tancada a l’hospital de
Mataró en defensa de la sanitat pública
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Juny
*Programa 30 minuts de TV3 sobre llistes d’espera
*Tancada a l’Hospital Moisès Broggi per acomiadaments de personal
*Roda de premsa de la PDS per respondre a les declaracions de Boi Ruiz al programa
30 minuts sobre llistes d’espera. Obrim plantes, els malalts no fan vacances. 20 juny:
Ocupació de plantes i concentracions als hospitals de Vall d’Hebron, Lleida, Tortosa,
Tarragona, Lleida, Mataró. Seguit de varis dies de conflicte a Bellvitge (esta planta no
se cierra)

*Jornada de sanitat contra el Consorci a Lleida
*Situació límite en los hospitales públicos, en Economista digital
*La sectorial de salut de la ANC presenta el seu document sobre la sanitat a la
Independencia, document que es contestat publicamant en diversos articles
Juliol
*Noves concentracions a hospital de Bellvige i del Valle Hebron contra el tancament de
llits. Noticies diveros mitjans dies 2, 3 i 5
* Diversitat de xifres de tancaments d’estiu: La Vanguardia: 950, el Pais: els sindicats
diuen 1.322 llits tancats, el Pais: El departament de salut diu 3.000 llits tancats a
Catalunya
*Destitució del cap d’urgencies de la Vall d’Hebron per les seves declaracions de
col.lapse a urgències
*Article d’Isabel Vallet al diario.es sobre el demantellament del sistema public,
derivacions a IDC i retallades al ICS
*Demanda de fiança de un milo i mitg al J. Prats pel cas Innova a Reus
*Interpelació de Grups a Boi Ruiz i concentració de plataformes al Parlament
demanant dimissió pel col-lapse a urgències
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*Entrega conjunta de signatures recollides per diverses plataformes al Departament de
Salut. Sanitat 100 x 100 pública
*Redacció i Publicació del primer document de resposta al de la sectorial de salut de la
ANC Dret a decidir sobre la nostra Saluti la Sanitat
*El Pais: derivacions de l’ICS a la privada: 2.500. Concentració a la Vall d’Hebron
contra les derivacions i urgències.
*Redacció del 2º document Sobre el dret a decidir sobre la salut i la sanitat. Programa
per un servei nacional de Salut de Catalunya, entra varies entitats i plataformes.
Agost
*Ocupació (unes 50 persones, el 12 d’agost) del CatSalut en protesta pel tancament
de llits i el col-lapse del sistema
*Concentració al Parlament pel col-lapse del sistema sanitarir. Boi Ruiz diu que som
uns oportunistes polítics i que ens manca ètica
Agost
*Ocupació (unes 50 persones, el 12 d’agost) del CatSalut en protesta pel tancament
de llits i el col-lapse del sistema
*Concentració al Parlament pel col-lapse del sistema sanitarir. Boi Ruiz diu que som
uns oportunistes polítics i que ens manca ètica

Setembre
*Article de la PDS No ens manca ètica, ens manquen llits, a: Catalunya Plural, Sin
Permiso (en castellà)
*Sis de setembre, Jornada de Debat sobre el document Pel dret a decidir... Programa
SNSC, amb participació de 150 persones. Adhesions al document a desembre de
2014 De 40 entitats
Octubre
*Presentació als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya de document Pel dret
a decidir... Programa SNSC. (Noticia a: el Pais, Ara.cat, Diario Médico)
*Anunci del departament del projecte de venda de dades clíniques VISC+
*Noticia d’una instrucció en preparació per deixar fer activitat privada a hospitals
públics
*Informe de la PASUCAT sobre dos anys d’exclusió en el sistema sanitari
*El Parlament ajorna el VISC+ per una moció votada per tots els partits (abstenció de
la CUP per oposició)
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TERCERA ETAPA. Propostes
Novembre “Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de
Catalunya”
Proposta de programa per un Servei Nacional de Salut.
Proposta de document de Programa, a debatre junt amb altres organitzacions i
plataformes, que sigui una alternativa feta des de baix (usuaris i treballadors de la
salut), de punts comuns, al actual sistema sanitari dual (públic/privat) de Catalunya.
Jornada de Debat del document, amb assistència de 150 persones de 25 entitats i
plataformes de salut de Catalunya, el 6 de setembre de 2014
Presentació del document als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Assemblea Sedeta 2 el 25 de novembre de 2014. De la protesta a la Proposta.
Extensió del document de Programa. Seguir amb accions. Suport a la mobilització de
Lleida, contra el Consorci, del 29 de novembre
Suport a la Marea Blanca de Lleida. Anada amb autocars de Barcelona, Sabadell,
també del Baix Llobregat/Hospitalet, Mataró Maresme, a la manifestació de la Marea
Blanca de Lleida. Neix la Marea Blanca de Catalunya.

*Es publica l’informe de la central de resultats 2013
*Conflicte i oposició de la Plataforma de Terrassa contra les obres (passarel·la) que vol
realitzar la Mutua
*Presentació del document de Programa als ajuntaments de Badalona, Mollet i als
Consells de Salut de Nou barris i Sant Andreu de Barcelona
*El 29-N gran manifestació a Lleida de la Marea Blanca de Catalunya contra el
Consorci
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*Mataró en guerra per cobrar la paga de Nadal que s’havia promès
*Nous casos de corrupció, filtració de dades a empreses del director del Catsalut
(Padrosa) i subrogació de convenis de fisioteràpia a empreses que no han passat
concurs (CODEBI)
Desembre
*Concentració portant Carbó i caganer al Departament de salut i demanant la dimissió
dels senyors Boi ruiz i JM- Padrosa per corrupcions. El 17 de desembre es declara el
Dia dels corruptes

Altres
A més d’aquestes fet concrets, durant el 2014 SICOM ha fet dos documentals més de
la sèrie “Pagar per Viure”: La salut el negoci de la vida” (privatitzacions i corrupcions
mèdiques per culpa de les llistes d’espera) i Els determinants de la salut (la Salut te la
majoria dels seus determinants fora del sistema sanitari)
També han sortit publicats fins el n.6 de la revista Café amb llet (la nostra revista de
denuncia i lluita)
Han seguit les lluites continuades de moltes plataformes arreu del país: Caldes,
Montcada, Terrassa, Sabadell, els Vallés, Viladecans i el Baix Llobregat, Mataró –
Mareme, Tarragona, Alt Penedes, Reus, Can Ruti, Parc Taulí, Marea Blanca de Lleida,
nova plataforma a Girona-Salt, Clínic, el Mar, SAP Muntanya, Jo si sanitat
Universal/Pasucat, Dempeus, ADSP, FAVB, aparició de Podemos sanitat i Guanyem, i
tants d’altres que no coneixem.
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La Marea Blanca de Catalunya
Neix oficialment, en una sessió del Parlament Ciutadà al Paranimf de la
Facultat de Medicina de la Universitat Central, el dia 28 de febrer de 2015.
Aquesta Marea, neix aprenent de la Marea Blanca de Lleida i la seva llarga
lluita d’oposició al intent del govern de desmuntatge del sistema públic de salut
amb la pretensió de crear un Consorci sanitari a les terres de ponent.
Neix per la necessitat de confluència, coordinació i acció conjunta, de les
múltiples entitats i plataformes que defensen des de fa anys el sistema públic
de salut en front de les retallades, la precarització laboral, mercantilització i
pretensions de privatització de drets ciutadans arreu del territori de Catalunya.
En un llarg procés de lluites territorials contra les retallades i les seves
conseqüències, portades a terme per les polítiques neoliberals, del govern i els
que li donen suport al Parlament, polítiques al servei dels interessos del negoci
privat i en contra dels interessos de la ciutadania, els usuaris i treballadors de la
sanitat hem anat indignant-nos, protestant en els centres sanitaris (tan a
centres de Primària com a hospitals), i al carrer: contra el tancament de serveis,
plantes i quiròfans, per les llistes d’espera de tot tipus, per la pèrdua de qualitat,
de drets laborals, els danys a la salut i les morts, per la corrupció que s’ha anat
denunciant, pels col·lapses dels serveis d’urgències i finalment pels intents ja
descarats de privatitzar i mercantilitzar la sanitat pública: venda de les nostres
dades clíniques (projecte VISC+) projectes de Consorcis a Lleida, hospital
Clínic i Tarragona, derivacions de quantitat creixent de pacients a entitats
privades amb augment de concerts a aquestes entitats privades que fan negoci
mentre es retallen els pressupostos i serveis dels centres públics. Darrerament
volen deixar fer activitat privada als centres públics seguint el malaurat exemple
de Barna Clínic.
Les lluites han estat incontables a tot el territori, des de Caldes, l’Escala,
Mataró, Montcada, La Guinaueta, el Penedès i tants d’altres, defensant els
seus centres de Primària, com les llargues lluites del Baix Llobregat (Hospital
de Viladecans i Moisés Broggi) les exemplars lluites cada setmana defensant
l’hospital de Bellvitge. Les de Vall d’Hebron, Sant Pau, el Clínic i el Mar a
Barcelona. Les de Mataró Maresme pels seus CAPs i l’hospital, les del Valles,
Parc Taulí de Sabadell, Hospital i Mutua de Terrassa, Mollet, Santa Perpetua,
Badalona i Can Ruti, Lleida i totes les terres de Ponent, Girona amb el Trueta,
Vilafranca-Penedes, Reus, Amposta, Tarragona amb el Joan XXIII, i tantes
d’altres que segur que ens deixem.
Fruit d’aquestes llargues lluites sectorials, d’indignació, manifestacions i
concentracions, varem passar a la insubmissió i varem ocupar plantes, serveis,
CatSalut, Conselleria, varem muntar taules d’informació i de denuncia als
9

centres i varem anar veien la necessitat de confluència i coordinació, es va
constituir la Plataforma pel Dret a la Salut (PDS), la plataforma contra l’exclusió
sanitària (PASUCAT, jo si Sanitat universal ) Afectades per les retallades,
Hepatitis, Malalties emergents, que juntament amb entitats de més llarga
evolució (CAPS, Dempeus, Defensa de la Sanitat) junt amb periodisme de
denuncia com Café amb Llet i SICOM, i diversos sindicats, partits polítics i
entitats veïnals, varem passar de la protesta a la proposta amb redacció
conjunta del document: Volem decidir sobre la nostra salut i el Sistema sanitari
de Catalunya, que es el decàleg dels nostres valors, de quin model de salut i
sanitat volem per Catalunya.
Amb aquest document i la voluntat de coordinar lluites i ser més forts varem
constituir la Marea Blanca de Catalunya, més de 300 persones de casi 70
entitats, al paranimf de la universitat de Barcelona, varem aprovar la seva
constitucic amb el següent document.
Avui dia 28 de febrer de 2015, la majoria d’organitzacions polítiques i socials vinculades a
l’àmbit sanitari ens hem reunit a la Facultat de Medicina de l’Hospital Clínic de Barcelona per
celebrar una sessió del Parlament Ciutadà.
En aquesta sessió, hem volgut posar sobre la taula els punts bàsics i irrenunciables per avançar
cap a la creació d’un nou sistema sanitari per al nostre país: un servei públic que defugi la
privatització, mercantilització i biomedicalització i que garanteixi l’accés universal a la salut.
Amb la convicció de la necessitat d’establir un nou consens sanitari, totes les organitzacions
avui reunides ens disposem, a partir d’aquest moment, a treballar de forma conjunta i
coordinada per a la culminació d’aquest projecte, un projecte que comença avui amb la
constitució de la Marea Blanca de Catalunya; un projecte que dóna forma a un bloc històric,
una eina que ens permetrà defensar les següents premisses que avui hem acordat:
1r) Conquerir la sobirania en salut i sanitat, i actuar sobre els veritables determinants de la
salut col·lectiva.
2n) Iniciar un procés de reversió de l'actual tendència medicalitzadora motivada per una visió
biologista de la salut i per la cultura del consum.
3r) Garantir el Dret a la Salut i a un model d’atenció sanitària públic, de cobertura universal,
sense discriminació de classe, gènere o raça, equitatiu i finançat per impostos progressius
suficients per cobrir les necessitats de la població.
4t) Posar en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut per convertir el
Servei Català de la Salut en el Servei Nacional de Salut de Catalunya, amb funcions de
planificació, finançament, gestió i avaluació dels serveis de salut públics, integrals i integrats de
Catalunya.
5è) Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència i autonomia de gestió d’aquest
Servei de Salut. Eliminar les “portes giratòries” de la sanitat pública i garantir que els inculpats
per corrupció compareguin davant la Justícia.
6è) Fomentar la participació efectiva de les ciutadanes, ciutadans i personal de la sanitat als
òrgans de govern del Servei de Salut per tal d’afavorir la democràcia real i directa.
7è) Fomentar l’ús adequat dels medicaments, de les tecnologies i de les eines terapèutiques, i
recuperar les competències públiques en recerca, limitant la intromissió de la indústria
farmacèutica en els àmbits de la formació i investigació mèdiques.
8è) Millorar el sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i reformant l’atenció
hospitalària, adequant-la a les necessitats de salut actuals.
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9è) Derogar els coREpagaments sanitaris i farmacèutics i adquirir el compromís de no imposar
noves taxes com l’euro per medicament.
10è) Garantir el respecte a l’autonomia i llibertat en les decisions sanitàries; el dret a la
interrupció voluntària de l’embaràs, a l’educació sexual i afectiva i a la no discriminació per
causes de gènere en salut; assegurar el dret al tractament del dolor i a una mort digna; el dret
a la no cessió de les dades personals a entitats privades, etc.
D’avui en endavant, la Marea Blanca defensarem i guanyarem la salut com a dret fonamental,
per avançar en la consolidació d’una sanitat universal, pública i gratuïta.
Anunciem, doncs, mobilitzacions i accions al maig i al setembre per a donar visualització i força
als deu punts acordats.
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Representació de la Marea Blanca viatge al parlament Europeu. maig
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Segona manifestació a Lleida contra el Consorci

Març.

Adhesions al Decàleg de Marea Blanca de diversos consells plenaris
d’ajuntament: Ajuntament de Montornes del Vallés, Ajuntament de Santa
Perpetua, Ajuntament de Sant Fost de Capcentelles, Ajuntament de Palau de
Plegamans, Ajuntament d’Argentona
Presentació d’al·legacions i manifest contra el Consorci del Hospital Clínic
Per que a les dones ens interessa el model sanitari? Acte Xarxa de Dones per
la salut.
Abril:
Petició d’empara a la presidenta del Parlament i als grups parlamentaris en
front de les polítiques de Boi Ruiz.
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Abril. Mocions Parlamentaries demanant explicacions sobre BarnaClínic i que
pari el projecte de Consorci de Lleida
Accions a la seu de CIU a Barcelona i a la Delegació de sanitat de Tarragona.
8 de maig, defensa sanitat pública

Primera convocatòria de la Marea Blanca de Catalunya en defensa de la
sanitat pública a la plaça Sant Jaume el 9 de maig 2015

El govern català desobeeix els acords aprovats pel
Parlament,
les reivindicacions de la ciutadania, mentre continua
ocultant els casos de corrupció
Acords desobeïts:
1. Pretén vendre’s les nostres dades mèdiques a empreses privades
(projecte VISC+).
2. Segueix volen fer els Consorcis de Lleida, de l’hospital Clínic i de
Tarragona, trencant així els sistema públic sanitari.
3. Permeten fer activitat privada en els centres públics i no atura “Barna
Clínic”.
A més:
Segueix degradant el sistema públic sanitari tancant plantes i serveis,
amb conseqüències de llistes d’espera, col·lapses a urgències,
precarietat laboral i derivant pacients de la pública a centres privats que
fan negoci amb la salut.
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Les darreres detencions en relació al cas Innova posen en evidència el
grau de corrupció dels experiments de l'actual sistema sanitari català que
ja és hora que canviï d'acord amb el que expressem al nostre manifest
'Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el nostre sistema sanitari”.
Per tot això:
Demanem la reprovació i destitució del conseller Boi Ruiz pel mal que
està fent a la salut de les persones i a la sobirania de Catalunya.
Diem: cap vot pels partits del govern i qui els hi dona suport.
La ciutadania empoderada i organitzada en la Marea Blanca no
defallirem fins a revertir les brutals agressions produïdes pels governs, català i
espanyol, i implantar un veritable Sistema Nacional Públic de Salut amb la
participació i el control de tota la ciutadania.

CONVOQUEM
9 de maig a les 12 hores - Plaça Sant Jaume de
Barcelona
Concentració en defensa del Sistema Sanitari 100 x 100 públic i la
destitució fulminant del Conseller Boi Ruiz
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16

28 de Maig Dia Internacinal d’acció per a la salut de les dones : activismes
feministes per a la salut de les dones
Juny
20 de Juny. Ocupació de l’ICS per part de SAP Muntanya i Manifest en defensa
de l’Atenció primària i Comunitària
TERCERA CADENA HUMANA AL VALL HEBRON
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16 i 17 de juny: OPEN SALUT, convocats per ICV/EUiA sessió al
Parlament sobre el que no podrem dir en el Plenari sobre Salut
Assistència de 100 persones de la Marea Blanca
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Acte de Marea Blanca el 16 de setembre amb Taula Rodona i Debat sobre
el projecte VISC+ de venda de dades sanitàries

19

Manifestació i ocupació de l’hospital de Sant Jaume de Mataró, organitzat
per la coordinadora Mataró Maresme en defensa de la sanitat Pública,
contra el projecte de trasllat del socio sanitari
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Desembre campanyes en contra del nou sistema d’ambulancies de la
Marea Blanca de Lleida i Terres de Ponent, de Salvem les ambulàncies a
Terres de l’Ebre i de la Marea Blanca de l’Empordà
Gener 2016
16 de gener de 2016 Bicicletada Fes salut per la Sanitat Publica
Presentació documental Que no pase mas
21

Es crea la Plataforma en defensa de la sanitat pública a El Prat de
Llobregat
Emergencia sanitaria jornada de lluita a Vall Hebron 20 de gener
Anem a veure el Conseller 27 de gener
Febrer
Es crea la Marea Blanca d’Osona
La Marea Blanca va al Parlament 11 de febrer
I ja estem al març….. II ASSEMBLEA GENERAL DE LA MAREA BLANCA
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