
ESPARREGUERA, DISSABTE 1 D’OCTUBRE DE 2011, 
18.00h Plaça de l’Ajuntament.

CASSOLADA I CONCENTRACIÓ DAVANT DEL CAP.

DEFENSEM LES 
URGÈNCIES NOCTURNES!
Esparreguera es queda sense urgències de 12.00 de la nit a 08.00 del matí. A 
partir de l’1 d’octubre qui necessiti assistència mèdica en aquest interval de 
temps haurà d’anar a l’hospital de Martorell, el qual ha de reduir 3,7 milions d’€ 
dels seus serveis i que a més de les urgències d’Esparreguera haurà d’absorvir 
també les d’Olesa i altres pobles del voltant que també tanquen urgències 
nocturnes.

El comitè d’empresa de l’hospital Sant Joan de Déu de Martorell denuncia que 
s’han tancat més de 12 llits d’hospitalització,  els quiròfans a les tardes, s’han 

reduït les consultes externes. Com podran absorvir més població traient 
recursos?! Si l’hospital de Martorell ja estava col·lapsat, 

com estarà ara? 
La reducció del 10% del pressupost en Salut que ha establert el govern a la nostra 
comunitat ha fet que a tot Catalunya 96 centres redueixin l’horari d’atenció, dels 
quals 46 tanquen urgències nocturnes, deixant sense feina uns 7.000 
treballadors.
Volem que es mantinguin les urgències nocturnes al nostre poble. No volem 
pagar amb la nostra vida una crisi que NO HEM GENERAT 

NOSALTRES!
Aquest dissabte 1 d’octubre DEFENSEM LES URGÈNCIES NOCTURNES 

D’ESPARREGUERA.  A les 18h iniciarem la marxa des de l’Ajuntament fins al CAP.

Porteu cassoles, xiulets, timbals, megàfons...!
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