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Protestes. L’H es mobilitza davant els ajustos en sanitat, educació i prestacions socials a Catalunya

Dimecres contra les retallades
L’H ha viscut durant
l’estiu protestes contra
les retallades en sanitat.
De cara a la tardor
la situació continua i
arriba a més àmbits
Cada dimecres, professionals i usuaris de l’Hospital de Bellvitge tallen la
Granvia contra les retallades que pateix el centre. Ara, famílies i alumnes
de les escoles de la ciutat se sumen a
les protestes vestint els dimecres una
samarreta groga contra les retallades
en educació. A Bellvitge, els veïns es
preparen per lluitar contra el possible
desmantellament del CAP de rambla
de la Marina i a tot Catalunya es reprèn ‘la guerra de l’aigua’ per l’augment dels impostos del rebut.
El Departament de Salut va
anunciar que les retallades d’estiu
a l’Hospital de Bellvitge acabarien
el 4 d’octubre, però els treballadors
no ho creuen. “No aturarem els talls
de la Granvia fins que el conseller
no aturi aquesta aberració que està
fent amb la sanitat pública”, explica
Manuel de los Riscos, de CGT.
Els treballadors afirmen que a
Bellvitge hi ha uns 300 llits fora de
servei i quiròfans tancats. “Estem
donant una qualitat baixíssima”,
afirma Vicky Segura, de CCOO,
“i no veig cap voluntat de diàleg, sinó d’acabar amb la sanitat públi-

Protesta dels treballadors sanitaris contra les retallades a l’Hospital de Bellvitge, el 7 de setembre

Famílies a l’espera de la renda mínima
A L’H hi ha uns 2.700 beneficiaris
de la Renda Mínima d’Inserció,
un ajut econòmic que atorga la
Generalitat per a les persones
sense recursos. Després de
l’ensurt del canvi del sistema de
pagament a l’agost, que va deixar
usuaris sense aquest ajut, el nou
decret aprovat per la Generalitat

ha fet que més persones perdin
el dret a rebre’l. Segons dades
municipals, hi ha 230 famílies que
es quedaran sense la renda tot
i haver acabat la prestació per
desocupació, un supòsit que ja
no és vàlid. Altres 100 la perdran
per no acomplir els nous requisits
de la Generalitat. Uns 400

expedients es veuran afectats
per una reducció de l’ajuda, una
rebaixa mitjana de 250€ al mes.
A més, hi ha 216 expedients
pendents de valoració des del
maig i cada mes se sol·licita
un centenar més. El temps de
resposta és de 4 a 6 mesos, 180
dies sense cap ingrés.

ca i de potenciar la sanitat privada”.
Diversos CAP de la ciutat han
vist reduïts els seus horaris a l’estiu
i el de Sanfeliu ha tancat portes fins
al 9 de setembre. Altres, mantenen
les retallades. El de la Florida tanca
dues hores abans, a les 20,30h, i
el de rambla de la Marina ha perdut
els metges de capçalera, que s’han
traslladat al CAP de Bellvitge. L’Associació de Veïns s’ha reunit amb
els responsables de zona d’Atenció
Primària i tenen prevista una assemblea per reivindicar l’equipament.
“En 2 o 3 mesos temem que el CAP
de rambla de la Marina quedi només
com un punt administratiu, sense
metges”, explica Francesc Gago,
president de l’AV de Bellvitge.
En l’àmbit educatiu, les AMPA
s’han sumat a la Plataforma Groga
de Catalunya contra les retallades:
es vestiran de groc cada dimecres
en protesta per la reducció de pressupost i serveis (pàgs. 12 i 13).
Tot això preveu una “tardor calenta”, segons el president de la
Federació d’Associacions de Veïns
de L’H, Manuel Piñar. “Tenim molts
fronts oberts, la sanitat, l’educació i
la pujada abusiva dels serveis, com
el cànon de l’aigua”. La Generalitat
pujarà aquest impost un 8,5% a
l’octubre, amb una tarifa social per
a pensionistes i aturats. “Ens plantegem tornar a la guerra de l’aigua,
l’augment és desproporcionat i injustificable. Si és possible, volem declarar una insubmissió fiscal”, afegeix. y

www.parcriullobregat.cat. L’H guanya un passeig de 800 m que enllaça Bellvitge amb la ribera del Llobregat

Passejar a peu o en bici
fins al riu ja és possible
L’Hospitalet i el riu Llobregat han
quedat connectats amb un passeig
asfaltat per a vianants i ciclistes
que enllaça el barri de Bellvitge
amb la ribera del Llobregat, a tocar
de l’autovia C31. S’acompleix així
una històrica reivindicació de la
ciutat per poder recuperar l’accés
a aquesta zona fluvial que, a causa
del nus d’infraestructures que l’envolten, era intransitable. “Ara ens

hem dotat d’un camí provisional –
ha explicat l’alcaldessa Núria Marín
en una visita a la zona– a l’espera
de poder realitzar una recuperació
d’aquest entorn més ambiciosa un
cop se soterri tota la Granvia”.
Els veïns de Bellvitge, dins dels
actes de la Festa Major, han estat
dels primers a estrenar aquest
passeig de 800 m fent-hi una caminada popular. Les obres d’ade-

quació del camí que comença
al carrer de la Feixa Llarga van a
càrrec de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i finalitzaran un cop s’hi
s’instal·li mobiliari urbà, enllumenat,
senyalització i s’hi habilitin zones
d’aparcament. El Consorci per a la
Recuperació i Conservació del Riu
ja ha fet transitable tota la ribera del
Llobregat des de la desembocadura
fins a Martorell. y

Caminada popular dels veïns de Bellvitge per estrenar el camí del riu

