
 
La CGT de Tarragona manté la seva voluntat d'ocupar els ST de Sanitat 
 
Després de la Roda de Premsa d'aquest matí la CGT de Tarragona ha procedit a ocupar pacíficament 
l'edifici dels Serveis Territorials (ST) de Sanitat, i han mantingut una primera reunió amb el Delegat 
Territorial de Sanitat, Josep Mercadé. En aquesta, els representants sindicals han exigit conèixer la data 
d'obertura de les 24 hores de la Unitat d'Hemodinàmica a l'Hospital Joan XXIII (HJ23).  
 
Alhora, també han reivindicat el compromís signat per tal que fins que no es materialitzi aquesta 
obertura de 24 hores, s'activi el codi IAM (Infart Agut de Miocardi) amb l'obertura de la sala 
d'hemodinamica cardíaca a l'HJ23 cada vegada que sigui necessari, mitjançant el sistema de guàrdies 
localitzades que es fa habitualment els caps de setmana i festius. 
 
Tanmateix, segons Conchi De Tera la reunió “només ha servit perquè Mercadé es reafirmi en l'anunci 
de la visita que farà el Conseller Boí Ruiz el proper 29 de gener, sense aportar cap mena d'informació 
rellevant, ni concreta al respecte”. Davant de la nul·la resposta, de Tera i la resta de sindicalistes 
presents a la reunió, han convidat a Mercadé a realitzar les gestions adients per tal de poder resoldre la 
demanda amb celeritat, ja que en paraules de De Tera “estem parlant de vides humanes i per a nosaltres 
la vida de les persones no té preu”. 
 
La segona reunió tenia lloc passades les tres del migdia, i en aquesta Mercadé ha reiterat que no 
donaria cap data ni més informació de la ja facilitada i ha demanat a les ocupants dels ST de Sanitat 
que abandonessin l'edifici, perquè tancava de cara al públic.  
 
Davant d'aquesta resposta, la CGT  juntament amb les organitzacions que donen suport a la tancada (la 
resta d'organitzacions del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat de Tarragona, el sindicat Co.Bas i la 
CUP),  s'ha reafirmat en la seva voluntat de “mantenir l'ocupació pacífica per a exigir la data i garanties 
d'atenció als pacients que pateixin un infart agut i necessitin l'atenció a la Unitat d'Hemodinàmica”. 
 
Les darreres notícies són que els Mossos d'Esquadra han demanat al grup ocupant (ahores d'ara, una 
vintena d'activistes) que abandonin l'edifici, i en cas contrari han advertit que identificaran als 
ocupants, obriran diligències judicials i procediran a desallotjar. Com a conseqüència, tant la CGT 
Tarragona com les altres agrupacions que estan donant suport a la tancada, han fet una crida per tal de 
rebre suport a les portes dels ST de Sanitat a les 18h. 
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