
 

 

MANIFEST DEL  FÒRUM SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT (FSB)  

PER UNA SANITAT PÚBLICA, UNIVERSAL, EQUITATIVA I DE QUALITAT AMB 

RECURSOS SUFICIENTS AL BAIX LLOBREGAT 

 

Les organitzacions que conformen el Fòrum Social del Baix Llobregat (FSB) com a aliança unitària 

de les forces polítiques, sindicals i veïnals de la comarca, on participen CCOO, UGT, Federació 

Associacions de Veïns i Veïnes, aFFaC, PSC, ERC i Comuns del Baix Llobregat, ens manifestem 

a les portes de l’Hospital Broggi de Sant Joan Despí, perquè: 

● La pandèmia torna a evidenciar les insuficiències i precarietat del sistema sanitari i és el 

moment d’exigir un increment substancial de recursos i de reforçament dels serveis 

públics. 

● Separar l’atenció assistencial de la covid-19 a través d’aquest nou annex de l’atenció 

hospitalària normalitzada no pot significar tancar plantes i serveis d’altres cures.    

● Entenem la salut pública i l’atenció primària i comunitària com els pilars fonamentals per al 

desenvolupament d’un sistema sostenible, enfocat a la promoció i prevenció i atenció 

centrada en les persones. 

● Exigim un model sanitari centrat en l’atenció primària. Destinar el 25% del pressupost a 

l’atenció primària de salut, tal com recomana l’OMS.  

● La millora de la xarxa de l’atenció primària ha de significar incrementar recursos 

informàtics, d’atenció telefònica, instal·lació i millora de la xarxa wifi, incrementar personal 

diplomat de grau d’infermeria i personal tècnic en cures d’auxiliar d’infermeria, així com 

d’un cos d’administratius sanitaris reconeguts com a part integrada en els equips.  

● Reivindiquem una millora urgent de la qualitat de les condicions de treball del personal del 

sistema de salut, que s’han jugat la vida per salvar la nostra. 

El FSB EXIGIM informació i transparència i considerem que la gravetat del moment exigeix 

polítiques decidides i un increment important de recursos a favor d’un sistema de salut 

públic, universal, equitatiu i de qualitat al Baix Llobregat. 

T’esperem el dimecres 24 de març a les 18 hores, a la porta principal de l’Hospital Moisès 

Broggi de Sant Joan Despí !! 


