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Salut. Les associacions de veïns de L’Hospitalet segueixen reivindicant les inversions pendents en els serveis sanitaris

Marea per millorar la sanitat
El moviment Marea
Blanca de Catalunya
es torna a mobilitzar
a favor d’una sanitat
pública de qualitat,
també a L’Hospitalet
Ni un pas enrere, la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet
continua amb les mobilitzacions per
tal que la Generalitat construeixi els
equipaments sanitaris compromesos amb la ciutat i que encara no ha
concretat. L’última ha estat la concentració davant l’Hospital General
de L’Hospitalet (l’antiga Creu Roja),
per recordar la promesa de substituir-lo per un de nou a Can Rigal,
però també últimament ha participat
en la jornada reivindicativa organitzada a Catalunya pel moviment Marea
Blanca.
El vocal de Sanitat de la Federació d’Associacions de Veïns, Miguel
Mansergas, ha assegurat que volen
“que els veïns de la zona nord de
la ciutat disposin d’un hospital de
referència més a prop. Ja sigui amb
la construcció del nou hospital de
Can Rigal o bé reformant l’Hospital General”. Hi ha, a més, una raó
poderosa per a les associacions:
milers d’hospitalencs tenen ara com
a hospital de referència el Moisès
Broggi, de Sant Joan Despí, i per
tant es veuen obligats a desplaçar-se fora quan ho necessiten.

desena d’hospitals catalans. A més,
les manifestacions coincidien amb
altres convocades a la resta d’Espanya. A L’Hospitalet, unes 200
persones van reclamar millores en la
sanitat pública davant de l’Hospital
Universitari de Bellvitge.

Protesta a Protesta a
l’Hospital de l’Hospital
General
Bellvitge

Concentració del passat 25 de gener davant l’Hospital Universitari de Bellvitge, convocada per Marea Blanca

Les reivindicacions
a L’H passen per un
hospital de referència
a la zona nord i per
alguns CAP pendents

El projecte d’un nou hospital a
Can Rigal el donen per descartat,
però Mansergas adverteix que si no
hi ha prou recursos per construir un
hospital de nova planta, caldria fer
una remodelació a fons de l’històric
Hospital General de L’Hospitalet.
Des de l’inici d’aquest any, la
Federació d’Associacions de Veïns
alterna les concentracions per recollir signatures a favor de la sanitat

pública entre l’Hospital de Bellvitge,
on ja tenia presència des de fa uns
anys, i el General de L’Hospitalet.
A Bellvitge, a més, han col·laborat
recentment amb una jornada convocada per Marea Blanca. Aquest
moviment transversal en defensa
d’una sanitat pública de qualitat a
Catalunya, amb el suport de diversos sindicats, va convocar el 25
de gener concentracions en una

Altres reivindicacions
L’altre gran front de demanda
per part dels veïns hospitalencs en
aquest àmbit és la construcció dels
centres d’atenció primària (CAP)
de Santa Eulàlia Nord i Sant Josep,
i fer un de nou a Pubilla Cases, i la
rehabilitació del CAP de la ronda de
la Torrassa. En els darrers anys, el
Govern català sí que ha construït els
CAP de Gornal, Can Serra i la Florida Sud, tot i que aquest últim encara
no ha estat equipat i no compta amb
plantilla, així que no presta servei.
En l’àmbit de l’atenció primària, la
federació de veïns també reivindica
que es redueixin dràsticament les
llistes d’espera i que el temps màxim per concertar una visita amb el
metge de família sigui de 48 hores,
no pas de 20 dies de mitjana, com
passa ara.
La Federació de Veïns basa les
seves reclamacions en el compromís del Departament de Salut signat
el 2008 i que parlava de millorar la
infraestructura sanitària a L’Hospitalet: un conjunt de mesures que
incloïen la construcció del nou hospital a Can Rigal. La crisi econòmica
ha convertit part del compromís en
paper mullat, de moment. y

Infància. L’Esplai Xixell convoca diumenge 11 de març la trobada popular per recaptar fons per prevenir l’exclusió social

Botifarrada solidària
L’Esplai Xixell prepara per a l’11 de
març la tercera edició de la Botifarrada solidària, oberta a tota la ciutat
amb l’objectiu de recaptar fons per
al seu programa preventiu del risc
d’exclusió social d’infants i joves. La
trobada tindrà lloc al parc de la Remunta, d’onze del matí a quatre de la
tarda.
El programa contra l’exclusió social del Xixell treballa per a la integració
dels infants nouvinguts, per detectar

situacions de risc o desemparament
en menors, detectar patologies psicològiques o socials i acompanyar
les famílies amb dificultats socioeconòmiques en el procés educatiu, en
col·laboració amb Serveis Socials.
A la Botifarrada del Xixell hi participen diverses entitats, comerços,
AMPA i institucions, amb l’objectiu
de fer un acte comunitari, obert a tothom, que fomenti la participació ciutadana i les relacions entre entitats.

El preu és de 6 euros per als
adults i de 5 euros per als infants.
Inclou botifarra, begudes, pa i postres. La presidenta del Xixell, Noelia
Torres, explica que posaran a la
venda entre 650 i 700 tiquets per
incrementar una mica més la recaptació de l’any passat. “Volem dedicar
els recursos sobretot al col·lectiu
dels joves. Quan arriben a l’ESO
tenen menys recursos per al temps
de lleure i per a l’estiu”. y

Preparació de les botifarres en la trobada del 2017

