
TOTHOM EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA 
 

Les retallades ja s’estan fent a l’Hospital de Gran ollers 
 

� Tancament de dos equips d’atenció domiciliaria 
� Reducció de sis llits de pediatria 
� Tancament d’una part de la 2ª planta i privatització de l’altra  
� Tancament de 3 quiròfans de tarda 
� Tancament consultes externes a  l’estiu 

 

REPERCUSIONS 
 

� No tindrà l’opció de rebre assistència mèdica al seu domicili, si ha d’ingressar 
restarà a l’espera de llit a un passadís d’urgències durant dies, i si té sort 
l’ingressaran a un altre hospital de la província. 

� Això li pot passar al seu fill o filla. De fet ja s’han tancat llits a pediatria. 
� Els més grans poden haver d’estar-se a urgències indefinidament o ser enviats 

en peregrinació a altres hospitals 
� Menys quiròfans: el temps d’espera per ser operat serà encara més llarg. 
� La visita amb l’especialista pot arribar a eternitzar-se; el seu diagnòstic pot 

arribar massa tard. Les visites de control seran menys i el risc de recaiguda 
més alt.  

� Retallades de plantilles: molts pacients per un sol equip. La qualitat de l’atenció 
que rebrà no serà com fins ara. 

 

PER REBRE LA MATEIXA ATENCIÓ QUE FINS ARA TENIA GARANTIDA,  
A PARTIR D’ARA HAURÀ DE PAGAR 

 

DESPRÈS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS 
La segona fase de les retallades serà més greu que la primera. Entre 
d’altres, les urgències de l’Avinguda del Parc de Granollers tancaran 
a la nit.  

LES RETALLADES CONTINUARAN 
Fins a on? 

Com acabarà la sanitat pública? 
 

Us convidem a la  

MANIFESTACIÓMANIFESTACIÓMANIFESTACIÓMANIFESTACIÓ A GRANOLLERS A GRANOLLERS A GRANOLLERS A GRANOLLERS  

on direm prou a les retallades  
Dia:  dimecres 11  de maig de 2011 a les 18 h 

 
Recorregut  : Sortida des de l’Hospital General de Granollers 
per acabar a la plaça de la Porxada, davant de l’Ajuntament 

(on lliurarem a l’alcalde i president del patronat de l’hospital el manifest) 
 

Comitè d’Empresa de la Fundació Hospital Asil de Granollers 
 


