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30 de març de 2012
l’independent

tribuna el bloc

Pobresa a 
Gràcia

Ja no hi és. Se n’acaba 
d’adonar. Durant mesos, 
se l’ha estat trobant cada 
nit asseguda al mateix 
banc de l’avinguda Dia-
gonal, aquell que queda 
d’esquenes a la Riera 
de Sant Miquel. Des de 
l’autobús, la fotografia 
era fugaç però sobtava 
veure-la sola, menjant-se 
una taronja, embolicada en 
una manta i rodejada d’un 
mar de bosses de plàstic 
plenes a vessar d’anys de 
pertinences arreplegades, 
suposa. Sense domicili fix, 
i sense empar de les mira-
des, aquell banc resultava 
ser a les nits el seu llit, 
la seva llar i el testimoni 
inert d’un anonimat que 
dorm al ras, a la frontera 
de l’Eixample modernista 
i majestuós del Passeig 
de Gràcia amb la Gràcia 
moderna de les ulleres de 
pasta. Un banc que acollia 
cada nit la personificació 
d’una pobresa que esdevé 
la cara menys amable però 
alhora real i preocupant 
d’una ciutat-aparador que 
se’ns vol vendre com a la 
millor botiga del món. Des 
de l’autobús, però, s’adona 
que el banc està buit. Ella 
ja no hi és. 

C
arin

a Bellver

Ja n’hi ha prou

Volem conèixer els concerts 
del Servei Català de Salut 
amb els proveïdors i els seus 
resultats.
Ja n’hi ha prou, fins ara s’ha 
ignorat que estàvem pagant 
amb diner públic el negoci i 
el lucre privat d’uns quants. 
A traves dels concerts amb 
hospitals i altres serveis 
privats, amb la corrupció 
d’alguns polítics i directius 
del sistema sanitari públic 
paguem amb diners públics 
els seus negocis privats i 
sous de bogeria.
Fins ara molts s’havien cre-
gut això del “model sanitari 
català”, de convivència amis-
tosa entre públic i privat, i 
és que, sense transparència 
ni coneixement dels con-
certs que fa el Servei Català 
de Salut, la realitat era poc 
explícita. Ara veiem que l’in-
terès pels diners no té límit, 
que la corrupció pot estar 
per tot arreu i que sense cap 
escrúpol intenten fer de la 
salut i de la sa-
nitat pública un 
negoci privat.
Doncs ja n’hi ha 
prou, a partir 
d’ara denuncia-
rem i intentarem 
impedir que el 
Servei Català de la Salut con-
certi amb proveïdors privats 
amb ànim de lucre. 
Per començar, sabem que hi 
ha dues grans multinacionals 
propietàries d’equipaments 
sanitaris a Catalunya (també 
a la resta d’Espanya), són el 

Comissió de Salut de l’AVV Vila de Gràcia

grup USP hospitals amb l’Hos-
pital USP Dexeus Barcelona i 
USP Oftalmològic a Barcelona, 
Girona i Badalona, i el grup 
Capio amb molts hospitals 

a Madrid i 
a Catalu-
nya, com 
l’Hospital 
General de 
Catalunya, 
la Clínica del 
Vallès i la 

gestió (amb lloguer del centre) 
de l’Hospital del Sagrat Cor 
a Barcelona. Aquestes dues 
multinacionals han concertat 
amb el Servei Català de la Salut 
serveis perfectament prescin-
dibles, perquè per cobrir-los ja 
disposa d’equipaments propis. 

Per què hem de pagar amb di-
ner públic el lucre d’uns pocs?, 
i més en un moment en el qual 
ens diuen que no hi ha ni un 
cèntim i es retallen sereveis 
públics. 
Al districte de 
Gràcia en tenim 
un altre exem-
ple: es retallen 
les urgències 
de l’Hospital 
de l’Esperança 
(públic) i se’ns diu que hem 
d’anar a les urgències de la Clí-
nica Plató, que és privada i que 
està al districte de Sant Gervasi. 
I, mentre s’està donant aquests 
diners públics a negocis privats, 
no es pot obrir el CAP de Cibe-
les del carrer Còrsega, edifici 

fet i pagat amb els nostres 
impostos, perquè no hi prou 
diners?
Ja n’hi ha prou, tanta cor-
rupció ens ha fet veure la 

realitat, a 
partir d’aquest 
moment hem 
de dir, ni un 
euro públic 
al negoci 
privat i exigim 
transparència 

en com i amb qui es gasten 
els nostres impostos, volem 
conèixer els concerts del 
Servei Català de la Salut amb 
els proveïdors de serveis 
i els seus resultats. Volem 
transparència absoluta. 
[salut@avgracia.cat ] 

CEDIDA

Hi ha dues grans 
multinacionals 
propietàries de centres 
sanitaris a Catalunya

què en penseu...Textos i fotos: Xavi Tedó
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Retallen a l’Esperança 
i diuen que anem a les 
urgències de la Plató, 
privada i a Sant Gervasi

...dels nous equipaments projectats per Vallcarca?

Lluís Sol
estudiant

Eva Trabalón
biòloga

Eulàlia Beltral
administrativa

Héctor Catalán
estudiant

Vallcarca té molts pocs equi-
paments i si és esportiu molt 
millor perquè l’oferta és inexis-
tent, diria que només hi ha un 
poliesportiu. 

Fa tant temps que està pro-
jectat que fins que no ho facin 
no m’ho creuré, fa molts anys 
desgraciadament que aquest 
barri està deixat. 

En principi em sembla bé, els 
equipaments són necessaris a 
Vallcarca perquè si ho compa-
rem amb la Vall d’Hebron aquí 
no hi ha massa cosa. 

Si ha calers que es faci perquè 
no hi ha equipaments a Vallcar-
ca, però penso que el Districte 
també hauria de mirar de 
conservar les cases i els edificis 
antics que hi ha a la zona. 


