
Sant Andreu, 06 de juliol 2011 
Pça. Orfila 20h 

 
COMISSIÓ DE SALUT DE SANT ANDREU 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 

1. Activitats (graella) 

2. Concentració d’aquest matí 

3. Proposta 20-21 juliol 

4. Reunió de les AAVV d’altres barris 

5. Compromís horari 

6. Vacances d’estiu 

7. Concentració Torre Baró 

8. Comissió Salut plaça Catalunya 

9. Cartell de correus 

10. Horari i punt d’informació. 

 

 

1.  Concretem pròxima recollida de signatures: 

 

- Divendres 9 juliol a la plaça Comerç (18.30h-20.30h). Genís, Lourdes 

- Dimecres 13 juliol CAP (12-14h), MªEngràcia, Òscar .  (16h-18h) Carme, ? 

 

2.  A la concentració del matí al CAP, s’ha tallat la Meridiana sense problema. 

Han arribat persones d’altres entitats. Hi ha hagut 2 acomiadaments 

d’infermeres que portaven treballant 10 anys com a interines (una d’elles és la 

Pura). Es realitza un acte simbòlic com a suport a elles. 

Es proposa: Concentració al CAP el proper dimecres, pujar en silenci a les 

12.30h i donar un manifest (s’elaborarà i s’enviarà una proposta). 

 

3.  El 20-21 juliol s’aproven els pressupostos, es valora participar de l’acció que 

es proposi per aquestes dates. En parlarem a la propera reunió. 

 



4.  Es proposa una coordinació amb Bon Pastor i Trinitat Vella en relació al 

tancament dels Centres d’atenció continuada, per poder elaborar un manifest 

conjunt per fer arribar a la direcció del SAP muntanya.  

De moment es parlarà a la reunió de les AAVV del districte. 

 

5.  Recordem la importància de mantenir el compromís fet amb la comissió en 

les diferents accions. Avisar si surt algun imprevist.  

 

7. Concentració a Torre Baró en resposta de la presència de càrrecs polítics ¿? 

que demanen explicar perquè s’han de fer les retallades en sanitat: dijous 

8/7/11 al Centre Cívic a les 16.30h. 

 

8. Acampada BCN. Informacions: 

-  Mantenir l’assemblea com a eina coordinadora però sense poder de decisió. 

-  Convocatòria d’assemblees de barris, pobles,.... per coordinar temes de 

salut. Diumenge 17 a les 17h a la Ciutadella. 

-  Creació d’un Blog on es recolliran les accions de les diferents assemblees. 

-  Dia 23 de juliol, arribaran a Madrid totes les marxes, es realitzarà una reunió 

de salut de tot l’Estat. 

 

Els punts que queden pendents, es parlaran a la Comissió el proper dimecres a 

les 20h a la plaça Orfila. 


