A nosa saúde non é un negocio!
Queremos unha sanidade
pública e de calidade!
Rescate do Álvaro Cunqueiro
para o SERGAS, xa!
Feijóo! Os recortes matan
A Marea de Vigo é unha nova forza política de esquerdas. Non só
porque nos opoñemos á submisión da actual política ós intereses da
elite económica, defendendo a xustiza e o benestar social, así como a
conservación e enriquecemento da nosa cultura e medio ambiente,
senón porque tamén o facemos dun xeito diferente.
Somos máis que un partido político con presenza nas institucións (que
tamén a temos, e potenciaremos aínda máis). Somos un movemento
cidadá democrático, participativo, organizado asembleariamente,
conectado cos movemento sociais e a veciñanza, na que persoas
coma ti son as que, en estreita relación coas nosas representantes,
propoñen e constrúen elas mesmas as accións políticas e sociais.
Se cres que outra política é posible, se cres que outra política é
necesaria, xúntate coa Marea de Vigo!
Infórmate e contacta con nós!
Podes facelo en persoa en calquera dos nosos actos
ou pola web www.mareadevigo.org
o por correo mareadevigo@gmail.com
Ilustración : Bort

A estafa do Hospital Álvaro
Cunqueiro
En orixe, o Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) ía ser un hospital
xenuinamente público, que aumentaría a cantidade e calidade de
servizos sanitarios do conxunto da Área Sanitaria de Vigo.
Co novo hospital, non só todas nós iamos recibir mellor atención
sanitaria, se non tamén o SERGAS ía mellorar financeira e
operativamente ao rachar coa dependencia que tiña de servizos e
infraestruturas privadas (nomeadamente o hospital de POVISA).

Pero coa chegada do goberno de Feijóo no ano 2009 enseguida

A hipócrita postura do PSOE
Hoxe en día ao PSOE éncheselle a boca en contra das privatizacións
do PP, pero compre lembrar que o PSOE é responsable desta
situación:
 En 1990 o PSOE encarga a creación do "Informe Abril", un
programa de desmantelamento da sanidade pública de calidade que
se foi aplicando nas lexislaturas seguintes. Así gobernos do PSOE
privatizaron os servizos de limpeza, cociñas, mantemento,
lavanderías, seguridade, radioloxía,...
 En 1997 PSOE xunto co PP, CiU, CC e PNV sacan adiante a "Lei de
novas formas de xestión" que directamente permite que calquera tipo
de centro sanitario público poida ser xestionado por empresas
privadas.
 O PSOE galego, xunto co BNG, tamén aplicou este modelo
privatizador no 200509. Ademais, non foron quen de sacar adiante o
Novo Hospital de Vigo, deixándollo así en bandexa ao PP.

comezaron os recortes e privatización do proxecto inicial do
hospital, á par que se facía unha radical reforma da estrutura da
Área Sanitaria de Vigo:
 No Álvaro Cunqueiro hai 449 camas menos
 No Hospital do Meixoeiro hai 71 camas menos (pasaron de 418 a
347)
 Mentres que no Nicolas Peña foron 52 (baixaron de 120 a 68)
 Paralizouse a construción de 4 centros de Saúde, O Calvario,
Seara, Bouzas e Balaidos.
Hoxe en día faise evidente que a política neoliberal de Feijoo non só
está a minguar a calidade da atención sanitaria para a poboación
da Área Sanitaria de Vigo, se non que aínda por riba, isto fíxose co
principal obxecto de beneficiar ás empresas privadas que rodean
ao PP.

Fonte: SOS Sanidade Pública

Quen se beneficia da privatización da
nosa Sanidade ?

A alternativa está na resposta cidadá
e a acción institucional

A política de privatizacións impulsada polo PSOE e o PP non busca a

En setembro de 2015 a Asociación Para a Defensa da Sanidade

optimización dos recursos públicos tal e como eles e os medios do

Pública presentou unha denuncia en Bruxelas por vulneración das

sistema procuran facernos crer. O principal propósito desta política
neoliberal é facer negocio, beneficiando, a costa dos fondos públicos,
a empresas e persoas determinadas.
Así no caso do HAC, a principal beneficiaria é a Unión Temporal de
Empresas que o construíu e obtivo a concesión dos servizos
privatizados. Esta UTE, encabezada por Acciona, Puentes y Calzadas y

directivas comunitarias en materia de concesións na licitación do
Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC).
O Grupo Parlamentario de AGE expuxo unha Proposición Non de Lei na
que se adheriu á denuncia da Asociación propoñendo o rescate do
Hospital para o SERGAS, isto é, instando para que o Parlamento de

Concessia, percibirá 72 millóns de Euros ao ano durante 20 anos aos

Galicia esixa o rescate do HAC á Xunta de Galicia.

que hai que sumar os réditos doutras conconcesións con copago

En marzo do 2016 o Grupo Municipal da Marea de Vigo presentou

(aparcadoiro, cafetería,...). A seguir expomos unha relación dalgúns

unha moción neste mesmo sentido. Anteriormente, en xullo de 2015 xa

dos oligarcas que se beneficiaran deste "pelotazo"

o fixo reclamando un hospital 100% público; en agosto presentou unha

 Pío Cabanillas Alonso, exministro
do PP (Acciona).
 Míriam González Duarte, esposa de
Nick Clegg, líder dos liberais
británico (Acciona).
 Lord William Armand Thomas
Tristan GarelJones, membro do
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moción sobre o aparcadoiro do HAC, en outubro outra en contra da
privatización das celadoras.
Ademais dende a Marea de Vigo, membro activo da Federación Galega
de Asociacións en Defensa da Sanidade, secundamos a manifestación
do 12 de maio para rescatar a sanidade pública de Vigo, na que se
esixe os seguintes puntos, acordados entre SOS sanidade pública e a
Xunta de Persoal do CHUVi, ao que engadimos a necesidade de
manter con uso sanitario tamén o anexo II:

 Agustín Hernández Fernández de
Rojas, Conselleiro de Infraestruturas
da Xunta no momento da concesión
do HAC, e último alcalde do PP de
Compostela (Puentes y Calzadas)
 A Igrexa Católica, mediante a Caja
Círculo (Acciona)
Agustín Hernández tomándose
un álvarito a túa saúde.
Foto: Roi González Villa

Outra beneficiaria desta estafa é a
consultora PWC, que recibiu 220.000
euros por "estudar" cal era a UTE
que debía construír o HAC. En PWC

traballa a filla de da Rocio Mosquera, política do PP, que era directora
do SERGAS no momento da concesión do HAC, e logo foi Conselleira
de Sanidade.

Na mesma liña do negocio das privatizacións está a renovación do
concerto con POVISA, prorrogado 10 anos máis, e a partir de agora xa
non se lle paga por actividade senón por paciente asegurado.
Asegurándoselle un mínimo de 90.000 cartillas, ata un máximo de
140.000, co que obterán un beneficio de 75 millóns de Euros.

A accesibilidade do Álvaro Cunqueiro

anterior: así A Guarda non ten servizo algún ao HAC nas fins de

O complexo hospitalario do XeralCíes tiña unha posición céntrica

Moitos destes cambios nas liñas fixeronse improvisadamente e con

que permitía a miles de vigueses achegarse a el a pé, creando un

posterioridade á entrada en servizo do HAC: así o Morrazo non tivo

fluxo de viandantes que nutría os comercios do barrio. Pola contra o

bus directo ata decembro de 2015; hoxe en día non hai conexión

HAC esta completamente afastado de calquer nucleo de poboación

directa de Vitrasa dende a Estación Marítima.

importante, e incluso as veciñas de Valadares teñen imposible

Nun radio de 300 m do XeralCies había 15 liñas de Vitrasa, entre as

achegarse a pe ata o HAC xa que non ten acceso peonil algún.

que se atopaban as de maior frecuencia (C1, C3,...). O HAC só ten 5

O XeralCíes estaba a menos de 1km da Estación de Autobuses. O

liñas de Vitrasa durante a semana e 2 nas fin de semana, e ningunha

traslado ao HAC obrigou a fortes cambios nas liñas interurbanas de

delas ten unha frecuencia inferior aos 30 minutos.

todo o sur da provincia, obrigando a desdobrar as liñas, de tal xeito
que empeoraron tanto os servizos á Estación de Autobuses como ao
hospital, que en ningún caso chegan aos niveles da situación

semana.

