
St Andreu, 22 de juny  2011 
 
ACTA COMISSIÓ DE SALUT DE SANT ANDREU 
 
Ens reunim la comissió de Salut de Sant Andreu a la plaça Orfila a les 20h. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Xerrada del 29-6 2011 a can Fabra de Lluís Camprubí. 
2. Moderadors per la pròxima Assermblea de Sant Andreu del dia 29 de juny 
3. Recollides de firmes. 
4. Objectius de la Comissió de Salut 
5. Propera  reunió. 
 
 
 
1.Xerrada a can Fabra.. 
 
-El dia de la xerrada a can Fabra,  la comissió de Suport Mutu ha demanat 10 minuts 
per donar-se a conèixer. 
-el cartell està aprovat i la Maria ens ho farà arribar per e-mail. Cadascú es pot fer 
unes 25 còpies i repartir-les per la seva zona. A més,  repartirem per les botigues,  
diferents centres , escoles, casals, biblio, etc . Per aixó hem quedat el dilluns a la 
tarda a la plaça Orfila ( Carlos, Anna, Paco…) i algú que podia demà o dissabbte 
matí (Montse?)… 
 
2. Moderadors per a la pròxima assemblea  del barri. 
 
-Es decideix  proposar moderar  l’assemblea del 5 de juliol.  Es pensa que podria ser 
l’Enric com a moderador .  
-També es pensa que la comissió de dinamització s’hauria d’encarregar. 
 
3. Recollida de firmes.  
- S’acorda continuar fent la recollida (és una manera de fer-nos visibles).  
- Hi  ha un document sobre el tancament del servei d’urgències nocturn  que no està 
gaire clar d’on procedéix. Aquest document no es conexia a l’assemblea  ni s’havia 
aprovat de fer-ho. Tot i aixó es continuaran recollint les firmes i adreçar-les 
nosaltres  a la gerent  Pilar solanes com a Comissió de Salut de Sant Andreu. Amb 
el logotipo`. 
 
4. Objectius de la Comiosssió de Salut. 
 
 S’obre un torn de paraules per fer les propostes i  debatre-les 
 
-Continuar amb les firmes. Es canvia el dia la taula de firmes al dimecres .Pel tema 
de la taula preguntar per Jaume . 
El dimecres 29 hi seran 
 matí de   12h a 24h : Montse i el Öscar 
  tarda de 15h a 17h: Paco, Carlos, Anna.  



- Es proposa fer alguna ació més concreta contra els responsables polítics de la 
Sanitar com a Sr. Boi Ruiz  al seu entorn,  Anar a visitar-lo, saludar als seus veíns, 
fer-li un seguiment més íntim. No tothom està d’acord. Es debat i es pensa que és 
una idea a madurar. S’ha de saber els límits legals i pair-lo una mica més.  En tot cas 
es proposarà a l’assemblea de Barcelona. 
 
- S’ha d’estudiar formes de actuació que estiguin en una  línea de respecte i 
pacífisme del moviment, com exemple es recomana  mirar “Paco Gascón” en 
Google. 
 
- Es proposa fer un documenta mb les dades de com afecta ja  les retallades en el 
temps de demora i més dades concretes tant de l’Atenció Primàra com a la atenció 
especialitzada. 
 
-També es planteja tenir més información i comunicación amb la resta de 
Comissions de Salut. 
 
- Enric propasa  fer una escenificación de la mort de la Sanitat fent  enterraments 
que surtin de diferents hospitals per acabar Sanitar.  
 
-Es planteja de cara al setembre tornar a acampar a la plaça Orfila uns dies. 
 
-Les concentracions a la avda Meridiana va a menys amb el tema de les vacances  i 
es pensa que seria millor fer una tasca més interna  de difondre informació amb  
assemblees  als treballadors . 
 
-Recollir información de les retallades i la gestió (privatització, consorci) que ja 
estàn afectant als centres de Salut del  barri. 
 
-Pura hi anirà a l’Assemblea de Barcelona i proposarà el tema dels enterraments i els 
ataüds. Es podria estendre a altres comissions de educación, habitatge… 
 
5. Propera reunió. 

 
-Dimecres 29 quan acabi la xerrada de can Fabra ens reunim. 
 
 
21.50h  s’acaba la reunió 
 
 
No sé si està tot i si ho he entés bé .  En tot cas espero em digueu quelcom. 
 
Fins aviat. 
 
- 

 
 


