
BOI RUÍZ 

COMPAREIXERÀ !!! 

 

La combinació coordinada de pressió social 

i institucional, ho han fet possible. 

 

Més de 150 persones participen a la primera 

concentració davant del Parlament que es 

realitza en un mes d’agost 

 

INFORMACIÓ PREVIA 

Recordem que aquest mes d’agost,  sense treb¡va en la mobilització social,  la 

Coordinadora d’Entitats de Sap Muntanya i i la Junta de Personal de l’Hospital 

de Vall Hebrón, van fer una ocupació del CatSalut, el 13 d’agost, per denunciar 

la saturació en hospitals com la Vall d’Hebron aquest estiu. la situació 

insostenible en  serveis d’urgències i exigir ampliació de pressupost i re-

planificació i re-obertura de  plantes i  llits hospitalaris. 

 

Fruit de l’esmentda ocupació es va negociar l’endemà un acord parcial, que 

expliquen Pere Fernàndez i Enric Feliu, de la PDS-Plataforma pel Dret a la 

Salut, en una crònica publicada al web de la PDS. 

http://peldretalasalut.wordpress.com/2014/08/25/ciu-nega-que-es-redueixin-llits-

als-hospitals-3-demanem-la-compareixenca-del-conseller/ 
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Mentre el Conseller Boi Ruíz i el Director General del Cat Salut J.M.Padrosa 

continuaven de vacances sense donar respostes ni aportar solucions. 

 

Davant aquesta situació, calia combinar pressió política i pressió institucional.  

Així, a  proposta del moviment social de salut, el Grup Parlamentari ICV-EUiA, 

ha enregistrat la petició de  compareixença urgent del conseller Boi Ruiz al 

Parlament. (a la Diputació Permanent), amb el recolzament  del Grup 

Parlamentari del PSC. 

 

El dilluns 17 agost, Boi Ruíz deixa clares les seves intencions: 

Boi Ruiz defensa el tancament de llits a la Sanitat Publica 

http://www.naciodigital.cat/noticia/72934/boi/ruiz/podem/estar/tranquils/si/ve/ebola/tindre

m/controlat 

 

Alhora,  el mateix 17 d’agost, Dolors Camats, portaveu d’ ICV-EUiA al 

Parlament, denunciava la situació de les urgències i dels serveis públics de 

salut en una entrevista a Europa Press 

 

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-icv-pedira-boi-ruiz-explique-

parlament-saturacion-urgencias-20140817104109.html 

 

La resposta de Boi Ruiz  va estar immediata. Però no per declarar que donaria 

explicacions dels efectes de la seva política ni per comprometre’s a rectificar-la. 

Boi Ruíz va respondre, l’endemà (18 agost) atacant al grup parlamentari que ha 

exigit,   cercant suports parlamentaris, la seva compareixença ( ICV-EUiA) i 

acusar de manca d’etica a Dolors Camats, portaveu d’ICV-EUiA al Parlament 

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/18/catalunya/1408390634_236764.html 

 

Ahir, dimarts 26 d’agost, la Diputació Permanent del Parlament, votava la 

petició de compareixença urgent de Boi Ruiz davant el Parlament. 
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La PDS-Plataforma pel Dret a la Salut, la Coordinadora d’Entitats de Sap 

Muntanya, la FAV L’Hospitalet i les Juntes de Personal dels Hospitals de Vall 

Hebrón i Bellvitge van convocar una CONCENTRACIÓ davant el Parlament 

amb els eslogans “EL POBLE INTERPEL·LEM A BOI RUÍZ” 

“#NOensMancaEticaEnsManquenLLits” i “EXIGIM LA COMPAREIXÈNCÇA DE 

BOI RUIZ” 

 

 

 

INFORMACIÓ DEL 26 agost:  

CONCENTRACIÓ i DIPUTACIÓ PERMANENT 

DEL PARLAMENT 

 

Més de 150 persones, calculades amb rigorositat, han participat a la primera 

concentració davant el Parlament que es realitza en un mes d’agost.  

En un dia d’agost, a ple sol de les quatre de la tarda, treballadors/es de la salut, 

veïnat (molt destacat el veïnat de Nou Barris i el jovent de Nou Barris), 

activistes de la Coordinadora d’Entitats de Sap Muntanya i de la resta de la 

PDS-Plataforma pel Dret a la Salut, com Dempeus, CAPS, FAVB, Salut 

Litoral.... Sindicalistes diversos (CCOO, UGT; CGT, CATAC) que composen les 

Juntes de Personal dels Hospitals, però també altres sindicalistes. Activistes 

del 15M.  El Diputat d’ ICV-EUiA David Companyon i altres persones d’ICV-

EUiA,  

 

Simultaneament, estava reunida la Mesa de la Diputació Permanent (DP), per 

regular el funcionament de la sessió de la DP. Sorpresivament, el conseller Boi 

Ruiz havia comunicat, després de dinar, la seva voluntat de compareixer 

davant la Comissió de Salut del Parlament, el proper dimecres 3 de setembre. 

 

Aquesta “compareixença voluntaria” no s’hauria produit, sens dubte, sense la 

combinació de la pressió institucional i social. La resposta en forma d’atac de 

Boi Ruiz cap a ICV-EUIA com a impulsors i solicitants de la seva 

compareixença així ho indiquen. 



Comença la Diputació Permanent (DP) i ICV-EUIA continua la pressió 

institucional i no retira la solicitud de comparteixença de Boi Ruiz, per aquesta 

mateixa setmana, en el marc de la Diputació Permanent. La recolza el PSC, co-

solicitant de la compareixença. I també els grups parlamentaris de PP i C’s. En 

contra voten CiU i ERC.  Sorpresivament, també ERC. 

 

Mentre dins el Parlament, estava en debat i votació la compareixença per a 

aquesta mateixa setmana, a fora, continua la concentració i la pressió social i 

democratica.  

 

I els mitjans de comunicacio recullen  nota de premsa de la PDS – Plataforma 

pel Dret a la Salut, imatges i declaracions. 

 “Hem convocat la concentració per exigir la compareixença de Boi Ruiz. 

Per que el conseller s’ha d’explicar i ha de rectificar. Ha de retre comptes 

de les conseqüències de les retallades pressupostaries i de la seva 

política i ha de rectificar  per preservar el model públic de salut i la seva 

qualitat i recuperar en el Pressupost 2015, els 2000 milions d’euros (el 

16%) retallats salut” ha declarat als mitjans, en Pere Fernàndez, portaveu de 

la PDS i de les organitzacions convocants. 

 

Arriva la informació procedent de la reunió de la Diputació Permanent.  CiU i 

ERC han tornat a sumar vots. Avui, com a altres ocasions, de forma molt 

esferidora socialment. Però la combinació de la pressió social i institucional ha 

fet impossible la no compareixença de Boi Ruiz. I CiU s’ha vist obligada a 

cercar una formula alternativa per  a que Boi Ruiz comparegui. al Parlament. 

 

EL 3 DE SETEMBRE: CONCENTRACIÓ + 

ASSEMBLEA 

 

La pressió ha aconseguit que Boi Ruiz hagi de donar explicacions. 

 

Per això, el  proper dimecres 3 de setembre: 

 



1. Tornarem a realitzar, de nou,  la concentració davant el Parlament 

 

 

2. . Posteriorment a la concentració, les organitzacions i activistes del moviment 

social català de salut marxaran cap a Bellvitge per realitzar, tal com ja 

previament estava programat, una assemblea de debat i treball per a 

programar respostes, alternatives, accions i mobilitzacions. 

 

https://perenoubarris.files.wordpress.com/2014/08/03-09-14-trobada-salut-

bellvitge.pdf 

 

COBERTURA MEDIATICA DEL 26 AGOST 

 

 

Nota de premsa de la PDS – Plataforma pel Dret a la Salut 

https://perenoubarris.files.wordpress.com/2014/08/pds-nota-de-premsa-

26_agost_2014.pdf 

 

RECULL DE PREMSA 

 

http://www.btv.cat/alacarta/informatius/32931/ 

minuts 08:37 a 09:15 

 

Boi Ruiz explicarà al Parlament la propera setmana el tancament de llits a 

l'estiu 

http://www.ara.cat/societat/Boi-Ruiz-compareixera-Parlament-

retallades_0_1200480165.html 

 

Unas 80 personas exigen ante el Parlament la comparecencia de Boi Ruiz por 

los recortes 
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http://www.europapress.es/catalunya/noticia-80-personas-exigen-parlament-

comparecencia-boi-ruiz-recortes-20140826171325.html 

 

Boi Ruiz comparecerá en el Parlament la próxima semana por los recortes en 

urgencias 

http://barcelona.netradio.es/__n847058_4428_boi-ruiz-comparecera-en-el-

parlament-la-proxima-semana-por-los-re.html 

 

Boi Ruiz explicará en el Parlament el colapso en urgencias de este verano 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/26/catalunya/1409085324_085095.html 
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