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La Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i el Maresme ha acordat 

l’organització d’una Cadena Humana per protestar contra les retallades que en matèria sanitària 

s’estan duent a terme al Sistema Sanitari Públic. 

La Coordinadora formada per diverses entitats veïnals, sindicals i persones vinculades al sector 

sanitari, ha analitzat les retallades de serveis que el Consorci Sanitari del Maresme està realitzant 

per ordre de la Generalitat. Aquestes retallades també afecten als centres sanitaris de l’ICS 

(Institut Català de la Salut). L’objectiu és retallar el servei hospitalari i ambulatori que repercutirà 

negativament en la qualitat de la prestació sanitària als ciutadans de Mataró i comarca, així com 

en els treballadors del sector sanitari. 

Les retallades concretes  i més conegudes al Consorci Sanitari del Maresme  son en els següents: 

- Supressió de 1000 intervencions quirúrgiques programades per les tardes. Aquesta programació 

servia per reduir les llistes d’espera de cataractes, pròtesis, hèrnies inguinals ... etc. 

- Tancament d’una Unitat d’hospitalització de 42 llits que, sumat al tancament habitual dels mesos 

d’estiu, pot arribar al tancament de més de 120 llits. 

- Disminució d’un 10% de les Consultes Externes de l’Hospital d’atenció especialitzada, tornant els 

usuaris als Centres d'Atenció Primària. 

- Derivació d’usuaris amb patologies específiques als centres de referència, com Hospital de Can 

Ruti, Institut Oncològic de Catalunya, etc. 

- Reducció del nombre de proves complementàries: TAC, ressonàncies, ecografies, anàlisis, etc., 

el que significarà un retard important en la definició del diagnòstic. 

- Tancament de 3 llits de la Unitat de Cures Intensives (UCI). 

- Tancament de serveis específics com el d'Atenció a la Dependència en Salut Mental. 

- Disminució del 10% de la despesa de la farmàcia ambulatòria hospitalària. 

- Tancament de 8 llits a l'antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. 

- Tancament del punt de dispensació de metadona al Centre d'Atenció a les Drogodependències 

de Premià de Mar. 

- Eliminació del servei d’atenció continuada al Centre d’Assistència Primària (CAP) d’Argentona, 

que afectarà la població d’Argentona, Òrrius, Dosrius i Canyamars. 

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

Davant aquesta situació la Coordinadora ha decidit mobilitzar la població de Mataró per 

conscienciar-la de la gravetat de la situació. Per això organitzarà una Cadena Humana el proper 

dia 21 de juny . La convocatòria consistirà en una concentració a la Plaça de Santa Anna a les 

19:30 hores. Posteriorment es sortirà en manifestació cap a l'Hospital de Sant Jaume i Santa 



Magdalena pel carrer Barcelona, Carrer Sant Cristòfol i Baixada de les Espenyes per envoltar 

l'edifici de l'Hospital. L'acte finalitzarà amb la lectura d'un manifest.  

 

Per a més informació contactar amb Manel Molina Telèfon: 93 757 68 43  

Email: manuelmolina46@hotmail.com 


