
T'animem a no resignar-te i a participar amb les  
entitats del barri que lluiten per les seves millores,

 ACUDEIX A LA CONCENTRACIÓ EN 
REIVINDICACIÓ DEL NOU CENTRE DE SALUT DE 

BENIMACLET
- DIMECRES, DIA 6 DE FEBRER
- A 17:30 h.
- SOLAR DEL NOU CENTRE DE SALUT
   ( Cantonada del C/ Alfahuir- C/ Ismael Merlo )

  LA SALUT NO ÉS UN PRIVILEGI, 
ÉS UN DRET.

PLATAFORMA PEL NOU CENTRE DE SALUT  DE BENIMACLET 
(A.VV de Benimaclet, A. de Comerciantes, A. de Mujeres Vecinales, A. Juvenil de Vecinos, C.I.M, 

Benimaclet al Carrer, Endavant Benimaclet, Colla Excursionista, AMPA Pare Catalá, AMPA Carles 
Salvador, AMPA Colegio Municipal, AMPA IES Ferrer i Guardia, AMPA IES Rascanya-Antonio 

Cañuelo, AMPA Escola Infantil "Bressol") 

RECORDEM:

El 27 de febrer del 2007,  i  després de constants mobilitzacions del 
veïnat,  es va aprovar al Ple de les Corts Valencianes i per unanimitat 
dels  partits  presents (PP, PSOE,  i  EUPV  )   la  construcció d'un nou 
Centre de Salut Auxiliar de Benimaclet.   

A  partir  d'eixe  moment,  cada  any  s'han  estat  pressupostant 
100.000€  (al 2012, 500.000 €) per a la seva construcció, però no més 
s'ha col·locat un cartell de propaganda al solar

ALS PRESSUPOSTOS DEL 2013 DESAPAREIX LA PARTIDA PER 
AL NOSTRE CENTRE DE SALUT.

MENTRESTANT, a l'actual Centre de Salut continuen les retallades 
i segueix tenint molts més pacients dels que les mateixes normes de 
la Conselleria de  Sanitat aconsellen  per  a  un  Centre  d'aquestes 
dimensions. 

El  personal  sanitari  i  administratiu  fa  tot  el  que  està  en  les  seves 
mans,  però  no  poden  atendre  i  desenvolupar  el  seu  treball  en 
aquestes  condicions  d'aglomeració  i  falta  d'espai.  La  zona 
d'analítiques és un clar exemple. 

En què s'han gastat i es gasten els diners dels nostres impostos? 
On han anat a parar tots els milions d'euros pressupostats des del 
2007? A quines partides han anat a parar. Quins forats han tapat amb 
aquests diners previstos per a la salut pública? .... Potser per a pagar 
deutes de la Fórmula 1, la visita del Papa, l’Àgora, els pressupostos 
súper unflats del Sr. Calatrava…? 

Les  veïnes  i  veïns  de  Benimaclet responsabilitzem  el  nostre 
Govern Autonòmic de no defensar la Sanitat Pública, ni la salut 
dels seus ciutadans. Això és un fet i no una demagògia. A les proves 
ens remetem. 

No obstant això,  des de la  PLATAFORMA PEL NOU CENTRE DE 
SALUT  DE  BENIMACLET no ens  resignem a  donar  per  perdut 
aquest equipament tan necessari per a la millora de qualitat de vida 
del conjunt del barri.

¡ RETALLAT ! 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Benimaclet

