
Convocatòria a la Manifestació Unitària del Poble de Sant Feliu
de Llobregat en defensa de la Sanitat Pública i en Contra del
Tancament del Servei d’Urgències Nocturnes del CAP El Pla

El propassat dilluns dia 17 d’octubre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat feia
públic que El Servei d'Urgències de l'Àrea Bàsica de Salut El Pla deixarà de funcionar a
partir del proper dilluns 24 d'octubre en horari nocturn, quedant-nos sense servei
d’urgències de les 00:00 a les 8:00h del matí, segons va comunicar el director del sector
sanitari Baix Llobregat-Centre del Servei Català de Salut, Daniel Fernández, a l'alcalde
de Sant Feliu.

Desde l’assemblea d’Indigna’t Sant Feliu! volem manifestar el nostre total desacord i
rebuig al tancament del Servei d’Urgències del CAP del Pla que deixa la nostra ciutat
sense atenció mèdica urgent durant les nits.

És per això que amb caràcter incloient, es convoca una Manifestació Unitària al Poble
de Sant Feliu en defensa de la Sanitat Pública i en Contra del Tancament del Servei
d’Urgències Nocturnes del CAP El Pla pel proper dilluns dia 24 d’octubre amb punt de
trobada a la Plaça de l’Estació de Sant Feliu a les 18:30 de la tarda.

S’insta a totes les associacions de veïns, sindicals, de mares i pares, claustres, col·lectius
professionals, entitats i colles de Sant Feliu a que s'adhereixin a la convocatòria i
secundin la manifestació en defensa de la sanitat pública i en contra del tancament de
les urgències nocturnes al cap el pla i en facin difusió en els propers dies.

La protesta es fa extensiva als pobles dels voltants del Baix Llobregat i és per això que
s’ha posat com a lloc de trobada l’Estació de RENFE de Sant Feliu des d’on se sortirà
en Manifestació, es passarà pel CAP Rambla, la Carretera Laurèa Miró i s’arribarà al
CAP El Pla on es llegirà un manifest.

Sant Feliu de Llobregat, 20 d’Octubre de 2011


