Cal lluitar per una sanitat pública?
CUP de Tàrrega
Privatitzen la sanitat? Doncs sí! I comencen per Lleida, Tàrrega...? Doncs també! A dia d’avui,
però, això no vol dir que es privatitzi talment es va fer amb Endesa o Telefònica: vendre la
infraestructura, els equipaments i la plantilla a una empresa privada. Ara es fa d’altres maneres:
situar parts d’un servei públic sota la lògica privada i destinar els beneficis als sectors privats. Això
ja s’està fent, amb diferents formes legals i de gestió: concessió de serveis públics a empreses
privades, concerts, convenis singulars, consorcis...
Evidentment, a tot això, ens diran que no, que no és així i que ens equivoquem. És clar! El fet és
que als Països Catalans (com al conjunt de l’Estat) s’inverteix menys en sanitat que en molts altres
països de l’Europa occidental. La crisi? La mala distribució de la riquesa! Malgrat tot, el PIB és ara
més alt que fa unes poques dècades però evidentment no es destinen més diners als serveis públics.
I és que no són qüestions objectives, sinó polítiques. I tot està relacionat: pagament del deute
il·legítim; evasió fiscal dels grans capitals, que fa que es perdin nord enllà grans fortunes; classes
adinerades que no paguen prou impostos (els casinos, per exemple), o l’espoli fiscal dels Països
Catalans. Ens diuen que no hi ha diners. És clar, és clar... A més, la corrupció en la sanitat catalana
és un escàndol. I la falta de transparència també. Arran de les investigacions dels editors de la
revista Cafèambllet i de la CUP de Reus, s’ha destapat el cas Innova: una trama de malbaratament i
malversació de diners públics de la sanitat.
Dit això, ja fa unes quantes setmanes que Tàrrega s’ha sumat a la Marea Blanca de Lleida. Es tracta
d’una assemblea o plataforma de treballadors i usuaris de la sanitat que s’ha posat a treballar en
defensa d’una sanitat pública. Concretament, contra el desmembrament de l’Institut Català de la
Salut (ICS), que és l’organisme públic de la sanitat catalana. El Govern de la Generalitat pretén
crear un nou ens o consorci (del qual no se’n sap pràcticament res encara), separat de l’actual ICS,
per tal de millorar la gestió sanitària, diuen. Però la falta de participació i de transparència amb què
s’està produint, des del febrer passat, fa sospitar de valent de la intenció del Govern de CiU (en
minoria) pel que fa a la nostra sanitat. Per tot això, de moment, la Marea Blanca recull signatures
durant aquest mes per exigir que s’aturi aquest projecte i cada divendres fa concentracions al CAP
de Tàrrega a les 8 del matí. També a Lleida i a Balaguer se’n fan i cada cop a més indrets. El 26
d’abril tingué lloc una manifestació a Lleida. També promou penjar llençols blancs als balcons. Per
a més informació, seguiu el Facebook de la Marea Blanca de Lleida.
Des de la CUP, animem tothom a implicar-se en les plataformes de defensa dels drets socials, com
la Marea Blanca. Ningú ho farà per vosaltres. Només la mobilització al carrer i l’organització poden
fer que s’aturi la privatització de la sanitat, ja que la política institucional (parlament i ajuntaments)
no està en mans de les classes populars, que som qui en patirem totes les conseqüències.
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