
 
 

 

 

La Unió Intercomarcal Vallès Oriental - Maresme de CCOO, davant de tots els 

esdeveniments que s’han succeït arran de l’ocupació el passat 8 de gener del CAP 

Rocafonda pels veïns, volem fer la següent declaració: 

  

1. Mostrar la nostra solidaritat amb els ciutadans que, amb tot el dret, han 

mostrat el seu desacord amb la marxa de professionals, de llarg recorregut 

al CAP i molt estimats per la població, amb l’ocupació pacífica del centre. 

2. Denunciar que aquest desplaçament és un element més d’un seguit de 

pèrdues de professionals que el CAP anat patint al llarg d’aquest últims 

anys. 

3. Mostrar la nostra solidaritat amb el veïns de Cerdanyola que, farts de patir 

les retallades, han ocupat, igualment de forma pacífica, el CAP Gatassa 

amb la finalitat de subsanar els efectes que les retallades estan tenint sobre 

els ciutadans. 

4. Cal posar de relleu l’esforç que els professionals de la salut estan fent per a 

disminuir els efectes que sobre els pacients estan tenint les retallades. 

Esforços que s’emmarquen en constants agressions als seus drets com a 

treballadors, en forma de retallades de sous, pèrdua de drets socials, 

pèrdua de llocs de treball, etc... 

5. Volem dir alt i clar que les polítiques de la Generalitat de Catalunya estan 

conduint al sistema sanitari públic a una situació pròxima al col·lapse, amb 

la intenció de justificar els processos de privatització i externalització que 

només beneficiaria a reduïts grups econòmics en detriment dels interessos 

de tots els ciutadans. 

6. Des d’aquest punt de vista, la situació dels dos CAPS afectats per les 

ocupacions és similar als altres centres d’assistència primària de Mataró i 

de tota Catalunya. Es necessari que tots els moviments, partits polítics, 

plataformes i sindicats s’uneixin en un moviment conjunt per donar una 

resposta unitària a les polítiques antisocials tant del Govern de la 

Generalitat com del de Madrid. 

7. Cridem a tota la població de Mataró a sumar-se a les mobilitzacions del 

CAP Rocafonda i del CAP Gatassa i a totes les que es puguin convocar. 

 

Per la defensa d’una sanitat pública de qualitat! 


