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 El pressupost del 2011 per als programes
deducació general, protecció social, salut i
foment de locupació és 1.000 milions deuros
inferior al pressupost del 2010. Pel que fa a
la salut, tornarem a la despesa pública per
targeta sanitària de lany 2007.
 Això ja està suposant un greu deteriorament
de la qualitat dels serveis que rep la
ciutadania: reducció de llits, tancament de
quiròfans, allargament de les llistes despera
per a proves diagnòstiques i operacions,
supressió de serveis a alguns centres (els
usuaris shauran de desplaçar), escurçament
del postoperatori a lhospital, reducció de
latenció nocturna, etc. Durant lestiu, la
situació serà encara més dramàtica, amb una
reducció del 40% de lactivitat.
 Les retallades també afectaran els treballadors
i les treballadores de la sanitat, amb
leliminació de més de 7.000 lllocs de treball,
un 10% del personal de la xarxa sanitària
catalana. Per tant, més atur i pèrdua de
qualitat en latenció al pacient.
 Ja shan presentat expedients de regulació
docupació a lHospital del Mar, lHospital de
lEsperança, lHospital Sant Joan de Déu,
lHospital Moisès Broggi, lHospital de Sant
Rafael, el Consorci Sanitari de Terrassa, el
Parc Taulí de Sabadell, lHospital de Sant
Celoni, lHospital dIgualada, el Consorci
Sanitari del Garraf i el de lAlt Penedès,
lHospital de Granollers, lHospital de Vic, la
Corporació Salut Maresme i la Selva...
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 Pel que fa al Serveis dEmergències Mèdiques
(SEM), la retallada pressupostària que ja sestà
implantat suposa una disminució de 935
hores diàries de cobertura dambulàncies, la
retirada de 47 unitats de suport vital bàsic i
leliminació daproximadament 500 llocs de
treball més.
 Aquestes retallades del Govern de la
Generalitat són un atac directe a lEstat del
Benestar i la seva intenció és clara:
desmantellar els serveis públics, deteriorar el
seu funcionament i justificar així la seva
privatització.
 Ara més que mai, però, cal enfortir la cohesió
social del país, assegurant la protecció social
i els serveis públics per a tota la ciutadania,
sobretot a les persones més desafavorides
víctimes de la crisi, com són els aturats i
aturades. Per tant, al contrari del que sestà
fent, cal augmentar la despesa social.
 En lloc de parlar de retallades, el que sha de
fer és buscar més ingressos, amb una lluita
decidida contra el frau fiscal i leconomia
submergida (els 16.000 milions deuros
anuals que es deixen dingressar equivalen
al 40% del pressupost de la Generalitat 2010)
i amb una reforma fiscal que faci el sistema
més just i solidari, recuperant els impostos
de patrimoni i successions i incrementant
lIRPF per a les rendes més altes. Alhora que
es retalla en sanitat, el Govern pràcticament
ha eliminat limpost de successions,
prescindint de lingrés de 150 milions deuros
(el 15% de les retallades socials).

DEFENSEM ELS SERVEIS PÚBLICS
DEFENSEM LESTAT DEL BENESTAR
DEFENSEM LOCUPACIÓ
PROU RETALLADES!!

