Benvolguts companys i companyes,
En aquests últims mesos, el Govern del nostre país ha iniciat una política d’austeritat i
retallada pressupostària dels serveis públics. Salut, educació i serveis socials, els pilars del
nostre (particular) estat del benestar, s’han vist afectats per la tisorada. Amb els mesos sembla
clar que no es tracta només d’aconseguir reduir dèficits i despeses sinó que hi ha una voluntat
clara de descrèdit de tot allò públic en front d’allò privat. L’Atenció Primària fa temps que en
rep les conseqüències: contractació precària, reducció de sous i personal, acomiadaments,
llistes d’espera interminables, retard en les proves diagnostiques...
El resum del pensament polític final de tot això seria: “Cadascú que es pagui, amb els seus
diners, la sanitat i l’educació que vulgui. I el que no pugui, que vagi a la Pública... Perquè he de
pagar-li jo l’escola a un aturat amb els meus impostos?” Us sona? Ja hi ha països que es
regeixen per aquestes polítiques neoliberals.
Des de l’Atenció Primària ja fa temps que ens mobilitzem. S’organitzen concentracions,
sortides i protestes davant els nostres CAPs, tant convocades per els profesionals com per els
usuaris, però amb el temps aquestes mobilitzacions han anat perdent força. Tot i aixó en
alguns centres ens seguim reunint en assemblea regularment, en alguns continuen fent
sortides els dimecres i en altres la cosa està mes calenta amb els usuaris manifestant-se per
evitar la tancada dels centres o dels serveis d’urgencies.
Una de les dificultats que tenim a primaria es que estem aillats físicamente i sovint
desconeixem què fan companys d’altres CAPs. Pensem que estaría be mirar d’ organitzar-nos
una mica per tal de fer mes forta la protesta i creiem que podríem fer-ho unint-nos entre
nosaltres per començar i després també amb els veïns per realitzant accions colectives d'acord
amb el nombre de persones que siguem i les nostres possibilitats.
Hem pensat que la millor eina per començar a treballar seria creant una xarxa d’ambulatoris
de Barcelona-Catalunya per tal de poder coordinar-nos. Per aixó hem pensat en utilizar un
grup de Google per facilitar la comunicación.
Al CAP Besòs hem creat una adreça de correu: rebelbesos@gmail.com i hem inaugurat un grup
de treball al google: PRIMARIAREVOLUTION. Us animem a crear la vostra pròpia adreça de
gmail o be a afegir-vos a nivel personal. Si ens escriviu un correu a l’adressa
rebelbesos@gmail.com us introduirem dins el grup PRIMARIAREVOLUTION.
A partir d’aquí podem compartir experiències (ja en tenim alguna per fer-vos arribar) i
començar a preparar accions conjuntes.
Animeu-vos, que cal rebelar-se davant tot això que està passant!
Una forta abraçada
Assemblea del CAP Besòs
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes
luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que lucha toda la vida: esos son los imprescindibles” Bertolt Brecht -

