
 

 
Sanitàries en lluita  
 
La setmana passada es va donar el tret de sortida a la mobilització impulsada per               
Sanitàries en lluita i la valoració que en fem és molt bona. La resposta als centres va                 
ser molt positiva i amb pocs mitjans es va aconseguir un ressò important. Aquest              
èxit de convocatòria ens fa ser optimistes de cara a properes mobilitzacions, que es              
mantindran com a mínim durant aquest mes de juny i que es pretén es vagin sent                
més fortes sense descartar culminar-les amb una vaga general al mon de la sanitat              
(tota la sanitat: transport, residències, primària, hospitals, etc.)  
 
En aquesta fase inicial esperem concretar una reunió amb la Consellera Vergés per             
poder tractar els temes exposats al nostre manifest i de moment ens tornarem a              
concentrar als centres aquest dimecres, amb un augment significatiu d’adhesions.  
 
Sortirem al carrer per reivindicar una sanitat 100% pública, amb recursos suficients i             
condicions laborals dignes i també amb un missatge de solidaritat amb les            
companyes de Nissan. 
 

Ens trobareu a: llista de centres i sectors principals. Llistat sencer i            
actualitzacions al compte de twitter https://twitter.com/SanitariesL 

 

Atenció primària: 
Als CAP de Barcelona: a les 14h.  
CAP Pare Claret,  Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 19 
 
PSMar (Hospital del Mar, Esperança, Fòrum, CAEM) + TransportSanitari: dimecres 
27 a les 8:00h matí, 14:00h i 21:00h. + Transport Sanitari  
 
Hospital de Sant Pau: Dimecres 3 de juny 13.30h a 14h i 20.30 a 21, porta 
principal (San Quintín) 
 
Hospital Moises Broggi+ TransportSanitari (Sant Joan Despí, Barcelona) dimecres 
3 a les 11h i 20h 
 
Hospital Clínic: dimecres 3 a les 15h. 
 
Hospital Parc Taulí de Sabadell + Servei d’Atenció Domiciliària (SAD): dimecres 3 a 
les 12h. 
 
Hospital de Mataró: Dimecres 03/06  a les 20h 

https://twitter.com/SanitariesL


 

Hospital sociosanitari Parc Sanitari Pere Virgili (Carrer d'Esteve Terradas, 30, Bcn): 
14:00h 

 
Per aclariments i ampliació de la informació: contactes 
 

Atenció Primària: Mireia Moret, telf. 699396987 
 
Hospital del Mar: Xavier Tarragón, telf. 679323933 
 
Hospital de Sant Pau: Luís Martín, telf. 606229511 
 
Hospital Moisès Broggi: Christian Munné, telf. 636797485 
 
Hospital Taulí, Sabadell: Txus Merino, 619062305 
 
Transport Sanitari: Samuel López, 677055859  
 
Servei d’Atenció Domiciliària: Rosa, 615069784 

 
Contactes territorials: 
 

El Camp de Tarragona-Ebre: Marisa Cañón, telf. 675639105 
 
Girona: Anna Alcalà, telf. 664037924 
 
Lleida: Elena Motos, telf. 686489856  

 
* Manifest: 
https://drive.google.com/file/d/1LRquJ5k4hUC_EgHPJ33gXQY0kCrsl7Kd/view?usp=sharing 


