
Acta Comissió Salut St. Andreu 14 de Setembre de 2011.

Assistents: Enrique, Àngels, Ana, Patxi, Dani, Carles, Carme, Maria, Matilde i Paco.

Per donar recolzament a l’ocupació de Via Barcino traslladem la nostre comissió al  
Cap de Trinitat Vella.

Ordre del dia:
- Cacerolada 16 setembre.
- Organització manifestació 18 de setembre.
- Lliurament signatures Cap St. Andreu 21 de setembre.
- Recuperació punts mòbils informatius (pendent darrera comissió).
- Organització interna de la comissió.
- Organització amb comissions de l’assemblea.
- Informació St. Pau.
- Ocupació Cap Via Barcino.

1-  Es convoca a les 19,30h per fer un recorregut pel barri i aprofitar per penjar 
cartells de la mani del 18s i donar-los en ma. Assistiran 5 membres de la 
comissió i es faran 300 fotocopies petites i 50 grans per penjar als comerços. Ho 
comuniquem als acampats de Via Barcino per que s’hi sumin.

2- Per la difusió de la mani del dia 18s el Carles i el Roig sortiren amb megafonia 
durant el cap de setmana (Ells s’ho combinen). Es fan 75 pòsters mes de la mani 
per col·locar el divendres al mati (Patxi i Dani) i a la tarda (Carles i Enrique). Si 
dema 15 no esta penjat a la pagina principal del blog de St. Andreu la 
convocatòria del 18s el Paco farà un mail a comunicació recordant d’urgència. 
El dilluns continuarem amb la difusió al mati (Matilde i Dani) i a la tarda (Ana, 
Patxi i Paco). De la coordinació el Carles comenta que ell ha contactat amb Bon 
Pastor, Ciutat Meridiana i 9B. Bon Pastor vindrà a la Pl. Orfila i els altres barris 
s’hi afegiran quant passem per la Meridiana. També algú de l’assemblea ha 
contactat amb Sta. Coloma. Sortida de Pl. Orfila 16,45h. 

3- Quedem a Pl. Orfila a les 18,30h i sortirem quan arribin els de Bon Pastor. 
Resten pendents de confirmar Carles Ribes i Horta (s’encarrega Angels de la 
gestió) i el Carles acabarà d’enllestir amb Ciutat Meridiana i 9B. Surten varies 
propostes d’acció per aquest dia.: redactar manifest (acceptat) i intentar fer una 
performance. Com que no podrem entregar les signatures simular una ocupació i 
forçar a que vingui algú a registrar-nos les signatures i aprofitar aquesta 
ocupació per veure com estan les forces per continuar fent actes similar a 
d’altres Caps del nostre entorn. Amb aquesta proposta es crea debat i la gent de 
la comissió veu que es molta feina, respecta la proposta però creu que es millor 
portar-lo a l’assemblea per involucrar a mes gent. Les signatures es registraren el 
dijous al mati (Dani i ...) . Les fotocopies per lliurar (Angles i Ana). 

4- Continuem apostant pels punts mòbils d’informació però el proper dimecres ho 
deixem de banda dons tenim la moguda de la tarda. Parlem de que el dia i el lloc 
no siguin fixes d’aquesta manera hi haurà membres de la comissió amb mes 
disponibilitat.

A les 22,15 acabem la comissió deixant pendents la resta de punts de l’ordre del dia per 
la propera comissió del dia 21 a la Pl. Orfila a les 20h. 


