
La retallada de la despesa real proposada en relació a la realitzada el 2010 
es
del -14,2%
 
Això situa a Catalunya amb una despesa en salut encara més per sota dels
països de la UE-15 i d’altres comunitats autònomes.
 
En el capítol de personal, al 2011 hi ha una retallada del 7,41% (ICS) 
respecte
a l’inici del 2010, si ho calculem per la resta del sector (XHUP) representa 
una
disminució de despesa en personal de 230 milions d’euros, que representa 
un
equivalent a prescindir de 7.000 professionals i treballadors/es del sector.
 
Ens podem preguntar: estem gastant massa? NO, a Espanya la despesa
pública en salut és un 6,7% del PIB, inferior a la mitjana del la Europa 
dels 27
països que és del 7,4%. A Catalunya la despesa pública en salut és encara
inferior: 5,86% del PIB (2009)
 
Tenim un nivell de Estat de Benestar en Salut inferior el nostre nivell de 
riquesa
relativa i molt per sota de la mitja dels països europeus i d’Espanya.
 
Vols seguir pagant les pujades de sou d'Artur Mas i dels seus càrrecs "a 
dit"? Aquesta gent ens està robant a tots i es poden permetre mútues i 
medicines al preu que sigui. Vols seguir pel camí de la privatització de la 
Sanitat per on ens porten? On estan els límits del seu poder? Prou 
d'abusos...
 
"Pineda Indignats"
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