
 

 

 

 

 

A Plataforma Contra a Privatización e Polo 

Hospital Único de Pontevedra (SOS Sanidade 

Pública), convoca a toda a cidadanía das áreas 

sanitarias de Pontevedra e o Salnés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Contra a marxinación sanitaria de 

Pontevedra e o Salnés !!! 

2.- Non queremos ter en Santiago o 

Hospital de Referencia. Está mais lonxe e é 

máis caro e incomodo para pacientes e 

familiares !!! 

3.- Contra o copagamento dos fármacos 

dispensados nas farmacias dos Hospitais 

aos pacientes ambulatorios !!! 

4.- Contra os recortes e a privatización da 

sanidade pública !!! 

5.- Por un Hospital Único e Público de 

Pontevedra, con todos os servizos que 

necesitamos e nos corresponden !!!   

6.- Por unha Sanidade Universal, Gratuíta e 

de Calidade !!!  
 

GRANDE MANIFESTACIÓN 

CIDADÁN EN PONTEVEDRA, 

en defensa da sanidade pública 

 venres 14 de febreiro,  

ás 8:00 da tarde  

na Praza da Ferraría. 
 

O Luns, 10 de febreiro, as 8 da tarde, no Teatro 

Principal, haberá un ACTO INFORMATIVO 

SOBRE A SITUACIÓN SANITARIA 
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