
MANIFESTACIÓ CONTRA EL GOVERN DE CIU 

Milers de persones protesten a la plaça de Sant 
Jaume contra la retallada en sanitat i educació  
Els professionals sanitaris reclamen la dimissió del conseller Boi Ruiz per la tisorada del pressupost 
La Guàrdia Urbana calcula en 10.000 els assistents a les mobilitzacions 

Milers de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona davant del Palau de la Generalitat per expressar el seu 

rebuig a les retallades pressupostàries anunciades pel Govern que presideix Artur Mas en els serveis públics com la sanitat i 
l'educació, en un acte convocat pels sindicats. 

Els assistents a la protesta, que ha tenyit de bates blanques la plaça de Sant Jaume, han centrat la seva ira en la figura del conseller de 

Salut, Boi Ruiz. El crit més escoltat és "Boi dimissió". 

Segons la Guàrdia Urbana, el nombre de congregats a la plaça de Sant Jaume i voltants ha estat d'uns 10.000. 

Amenaça dels sindicats 

Els secretaris generals de la UGT, Josep Maria Alvarez, i de CCOO, Joan Carles Gallego, convocants de la protesta, han declarat als 

periodistes que Mas ha d'entendre ara que els ciutadans no accepten les retallades, perquè hi ha altres alternatives, i han advertit que tots 

els serveis que es deixin perdre ara no es recuperaran mai. "Si Mas no en pren nota i segueix ancorat en la prepotència, sense consultar, 

les protestes continuaran", ha advertit Álvarez, que igual que Gallego ha insistit a queixar-se que d'una banda es retallin serveis bàsics i 

de l'altra es rebaixin impostos a les classes més afavorides, en referència a la supressió de l'impost de successions. 

Els concentrats, molts d'ells metges i infermeres amb bates blanques, portaven pancartes amb lemes com "La sanitat no és un negoci, és 

un dret", "Hi ha poc pa per a tant xoriço", "Ni retallades ni acomiadaments", "Doña sanidad pública, descanse en paz" i "noCiU per a la 

Salut". 

Petició de dimissió 

Durant la concentració, s'han sentit diversos crits demanant la dimissió del conseller de Salut, Boi Ruiz, que també era el protagonista de 

moltes pancartes en què la seva foto apareixia amb unes estisores, mentre que, en canvi, gairebé no s'han sentit proclames en contra de 

la titular d'Ensenyament, Irene Rigau. Després de mitja hora de soroll eixordador, a les 18.30 hores s'ha fet el silenci, trencat per una 

sirena i per un fort aplaudiment, cosa que ha donat pas a la lectura del manifest unitari, a càrrec de la sociòloga Marina Subirats. 

En el manifest se subratlla que les retallades suposen un "atac directe" a l'Estat del benestar, ja que empitjoren les condicions dels 

treballadors i deterioren la qualitat del servei amb l'objectiu de "desmantellar els serveis, deteriorar-ne el funcionament i justificar-ne així la 

privatització". Per aquest motiu, en el manifest es fa una crida a les entitats i organitzacions socials i ciutadanes que defensen els serveis 

públics i els drets socials de la ciutadania perquè treballin per impedir l'aplicació de les retallades. 

Manifestació del 14 de maig 

A més, s'ha convocat els assistents a participar el 14 de maig vinent en una manifestació al centre de Barcelona en contra de les 

retallades, perquè "la lluita acaba de començar", segons Subirats. Tenin en compte la data d'avui, 14 d'abril, s'han vist a la plaça de Sant 

Jaume diverses banderes republicanes, al complir-se 80 anys justos des que el president Francesc Maciá va proclamar la republicana 

catalana en el mateix marc. 

La manifestació arriba tot just un centenar de dies després que el nou Executiu hagi pres possessió del càrrec, i ha servit també per 

cristal·litzar el rebuig que generen uns anuncis encara per concretar en el pressupost de la Generalitat i que, els últims dies i en relació 

amb la sanitat, ja han provocat diversos actes de protesta. 

La concentració d'aquest dijous, la més nombrosa de les viscudes fins ara contra la Generalitat, ha comptat amb el suport de tots els 

partits polítics de l'oposició, inclòs el PP, a més de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc) i sindicats com la UGT, 

CCOO, USOC, IAC, Metges de Catalunya i el d'infermeria Satse.  

Dijous, 14 de abril de 2011
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