
        St. Andreu, 13 de juny 2011. 
 
ACTE COMISSI0 SALUT SANT ANDREU  DEL PALOMAR . 
 
Comencem la reunió a les 20h a la Pl.Orfila amb la assistència d’alguns membres de la 
comissió i algun nouvingut.  
 
ORDRE DEL DIA: 

• Xerrada Lluis Camprubí a can Fabra. 
• Objectius de la Comissió Salut St. Andreu. 
• Llei Omnibus: Accions/Alegacions 
• Activitats properes  
• Difussió 

 
CONTINGUTS: 

• Xerrada Lluis Camprubí a can Fabra. 
Es mostra el cartell. El Carles demà enviarà mail per donar el vist-i-plau de’n Roger 
Bertran (es veuran a Correus). Si tot està Ok, la Maria enviarà els cartells amb les 
modificacions oportunes per difussió. 
 
• Objectius de la Comissió Salut St. Andreu. 
S’aproven els objectius. El Paco proposa adjuntar un objectiu més relacionat amb el 
tema de donar suport/resposta a temes/problemes específics de veïns del barri. 
També per donar més continuitat i visibilitat a la comissió. 
Tothom i està d’acord. Queda una mica en “pause” per reparlar-ne després d’aquest 
parell de setmanes tan mogudes. 
 
• Llei Omnibus: Accions/Alegacions 
L’Engracia ens explica les reunions que hi ha hagut els darrers dies a plaça 
Catalunya.  
Accions relacionades amb la llei OMNIBUS: 
- Es podran fer alegacions On line 
- També es quedarà un dia (potser el 17?) per portar alegacions en paper allà on 

s’hagin de portar per “saturar” el servei  
 
Quan es tinguin les informacions específiques (adreces web, formularis) es 
passarà la info des de la taula i s’imprimiran fulls de les al.legacions (quan 
estiguin acabades) per omplir-les a la taula de la comissií i també per difondre-
les) 

 
• Activitats properes 
Demà (14 Juny)  
- 19h: Intercomissions: hi anirà el Carles 
- 20h Assamblea St Andreu  
- ACAMPADA CIUTADELLA: hi aniran un parell de persones a la tarda 

(PACO) i durant l’assamblea se’ls contactarà per decidir la viabilitat de marxar 
qui vulgui des de St Andreu en grup 

 
15 JUNY (Dimecres)  
- 7h  CIUTADELLA 



- 14h concentració Centre Salut 
- 17h : CIUTADELLA 
 
19 JUNY 
- 15h trobada Plaça ORFILA per anar cap a la MANI (17h) 
 
21 JUNY (DIMARTS) 
Taula Centre Salut 
- Matí: Matilde, Montse 
- Tarda: Maria, Carles, Anna 
 
• Difussió 
Els nois de la CUP que van dir que ens ajudarien sembla que encara no ho han fet, 
Parlar amb ells i sino, durant la setmana, fer-ho nosaltres mateixos. 
 
ALTRES 
- Es proposa demanr-li al Josetxo (advocat) si podria fer una xerrada a CAN 

FABRA . No es vota 
- Es proposa passar el Documental de’n Michael Moore PSyCHO (data?) 
- Es proposa xerrada el dijous 16 de Juny de companys de diferents centres 

assistencials 
- Una companya treu el tema d’incloyre les medicines/teràpies alternatives dins el 

debat de “la sanitat que volem”. Es decideix deixar el tema en standby fins que 
passin aquest parell de setmanes! 

 
SALUT! 
Sant Andreu del Palomar,  13 de Juny de 2011 

 
 


