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MANIFESTO 
Veciñas e amigos de Cedeira…

BENVIDOS Á REVOLTA DOS CHUPETES!!!!

Dende o pasado mes de xaneiro en Cedeira non temos pediatra.

Xa dende agosto e trala baixa da pediatra titular, o Sergas veu poñendo parches enviando 
algún día da semana a un facultativo, derivando este proceso na ausencia total da pediatría no 
Centro de Saúde.

Pola ausencia deste servizo, para as revisións periódicas dos bebés, vacinas, consultas e urxencias, 
derívannos a Valdoviño, saturado, e directamente a Ferrol. Isto ocasiona un evidente perxuizo na 
conciliación familiar e laboral (desprazamentos, esperas, horas de máis que precisamos pedir nos 
nosos traballos…). Ademais, perdeuse a calidade na asistencia que supón que as nosas fillas e fillos 
coñezan a súa pediatra, e que esta poda realizar un seguimento adecuado dos seus pacientes

É por isto que o pasado mércores día 12, un grupo de veciños e veciñas constituímos a plataforma 
“En Cedeira pediatra XA!” co obxectivo de esixir a inmediata restitución do servizo na vila. Tamén 
puxemos en marcha unha campaña de recollida de sinaturas [QUE NON QUEDE NINGUÉN SEN 
ASINAR! POR AÍ TEDES OS PAPEIS!] e hoxe decidimos saír á rúa para reivindicar o que é noso.

Este camiño que emprendemos xunt@s non tería sido posible sen a implicación dun pobo 
que demostrou que responde ás agresións unido. Aquí está o froito do traballo man con man de 
moitísimas persoas: os comerciantes, hostaleiros, propietarios de calquera negocio que apoian a 
revolta dos chupetes dándolle visibilidade, prestándonos material... Ao concello, pola difusión e 
por poñer á disposición da Plataforma os locais para poder organizarnos e crear material, a Quique 
polos seus fantásticos deseños e pola súa boa disposición e a todas as que formades parte da 
plataforma e que dunha maneira ou doutra axudades a que esta loita cobre aínda máis sentido.

Esiximos que se garanta o dereito das nosas fillas e fillos a recibir atención pediátrica no centro de 
saúde. É un dereito que nos corresponde porque así aparece recollido no Artigo 24 da Convención 
sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas, onde se obriga aos Estados a “Asegurar a prestación 
da asistencia médica e a atención sanitaria que sexan necesarias a todos os nenos, facendo 
fincapé no desenvolvemento da atención primaria da saúde”.

Din que non hai pediatras. Non imos caer no enredo. Nós non somos xestores. Non temos que 
facer un máster en xestión sanitaria para saber que temos dereito a un pediatra. Esiximos solucións 
e a administración terá que buscar a vía para garantirnos ese dereito. 

Non pode haber cidadáns de primeira e de segunda. No rural temos exactamente os mesmos 
dereitos: en Cedeira tamén pagamos impostos, en Cedeira tamén queremos servizos. 

Non imos permitir que se xogue coa saúde das nosas fillas e fillos. A restitución da atención 
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pediátrica na vila ao 100% é irrenunciable e a única solución.

Esta loita é de toda Cedeira. Hoxe foi o pediatra, a quen lle tocará mañá? Non imos consentir 
máis o abandono e a destrución progresiva do lugar onde vivimos e onde queremos seguir vivindo.

Se non hai solución, se seguen vulnerando o dereito á saúde das nenas e nenos da vila, imos 
intensificar as nosas accións. Estamos dispostos a chegar ata o final. A nosa forza está na nosa unión.


