
Moció Impulsada per la  Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès i 
Presentada pels Grups Municipals de PSC, Ara Mollet-ERC-MES, MOLLET EN COMÚ I  
PODEM 

 
EN COMMEMORACIÓ DEL 7 D’ABRIL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
MERCANTILITZACIÓ DE LA SALUT. 
 
El pròxim 7 d'abril 2022 és el dia internacional contra la mercantilització de la salut. 

 
Després de les retallades realitzades des del 2010 i fruit de les conseqüències de la 

pandèmia de la Covid19, on la nostra sanitat s'ha vist fortament, afeblida, creiem que 

fa falta un cop de timó per a revertir aquesta situació tan precària que patim.  

 

Com, per exemple,  les 480.000 persones que esperen una intervenció quirúrgica. I les 

més de 180.000 que esperen una prova diagnostica. Aquests són alguns exemples de 

l'actual situació que patim.  

 

Davant d’aquesta situació la Marea Blanca de Catalunya al costat d'altres moviments 

socials, sindicats, ciutadania celebraran una manifestació a Barcelona el pròxim dia 3 

d'abril per a exigir millores en l'assistència sanitària i millors condicions laborals.  

 

A aquesta manifestació es faran cinc reivindicacions a les administracions competents: 

  

• Reversió gradual de les privatitzacions en salut. 

• Dedicaciol 25% del pressupost de salut de la Generalitat de Catalunya a 

l'atenció primària. 

• Posada en marxa d’un pla integral de  millora de la salut mental. 

• Contractació de més personal sanitari i millorar les condicions laborals 

dels i les treballadors/es. 

• Creació per part de la Conselleria de Salut de Consells participatius de 

salut locals i/o centres de salut. 

 

Per aquests motius, el grups municipals presentants d’aquesta moció proposen al ple 

de l’Ajnutament de Mollet l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER: donar suport a les mobilitzacions que es celebrin a la nostra ciutat així com en 

la resta del territori català, especialment a Barcelona el pròxim 3 d'abril 2022, i que 

vagin en el sentit d'aquestes reivindicacions. 

 

SEGON: Traslladar aquest acord a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del 

Baix Vallès, a la Marea Blanca de Catalunya, a la Conselleria de Salut i a al Parlament de 

Catalunya 

 

 


