La Plataforma Acampada Mar formada per veïnes, usuàries i
treballadores del Consorci, volem manifestar la nostra ferma
oposició al pla d’ Externalització del Banc de Sang del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona, i de com, amb total opacitat s’ha volgut
ocultar a la ciutadania i a les treballadores.
Ens consta de primera mà, l'excel·lent servei ofert pel propi Hospital.
Aplicant controls exhaustius de seguretat que l'empresa a la qual es
vol externalitzar realitza de forma més laxa.
No podem permetre que les professionals vegin minvades les seves
condicions laborals, la qual cosa succeiria de materialitzar-se
l’externalització.
És del tot inadmissible, escoltar constantment a totes les
administracions, gestors, gerents... que els professionals sanitaris
han estat els grans damnificats de les retallades i però al mateix
temps els garants del bon funcionament durant els anys de
travessia pel desert de l'austeritat, i alhora, ara que s'omplen la
boca amb la sortida de la crisi, segueixin prenent decisions que
tornen a deteriorar encara més condicions de treball.
No es pot tolerar la doble escala salarial al centre. Fet que ja es
produeix en altres serveis com radiodiagnòstic i que farem tot el
possible per revertir.
No concebem una nova fragmentació del PSMar.

Se'ls omple la boca als ideòlegs d’aquest traspàs, amb el "no és
una privatització, BST és una empresa pública" Així és, de fet,
sembla ser que des de fa poc està considerat com un mitjà propi del
Cat Salut. El que si que sembla qüestionable és a qui han col·locat
com a president del Consell d'Administració d'aquesta empresa
"pública", Manel Peiró Posadas. Les següents afirmacions no
sembla que siguin d'una persona que confiï gaire en un Sistema de
Salut 100% públic:
“El model Alzira és una experiència que no hauria de caure en sac
trencat. Una de les grans possibilitats del sector passa per la
col·laboració públic-privada”
“La barreja entre el públic i privat pot resultar molt avantatjosa” (Sí,
però per qui?)
“És imprescindible, un mecanisme molt adequat” (la col·laboració
públic privada)
“D'alguna manera s'han d'introduir aquestes taxes o pagaments
complementaris” (Copagament)
“El sector sanitari està colonitzat políticament”
Al final, sempre tornem al mateix. Evidentment, que la sanitat és
una competència política. Els veritables “colonitzadors”, són els
interessos econòmics del sector privat, que hi ha darrere de totes
les seves afirmacions, Sr. Peiró.
En realitat estem vivint un nou capítol de si qüestionem o no el
model sanitari. Si denunciem o no la separació d'entitats que
únicament persegueix dividir i afeblir. Si apostem en definitiva, per
un model de provisió, gestió i propietat 100% públics o per la
històrica i incontrolable fragmentació.
Ajuntament de Barcelona, han de posicionar-se. Nosaltres ens
oposarem a mesures d'aquest tipus, amb, o contra vostès. No
sigueu còmplices d’aquest nou intent de fractura.

NO ENS TRAUREU LA SANG!

