
Acta comissió sanitat 29 juny de 2011-06-30 
 
Comença la reunió a les 21h a la pl Can Fabra després de la xerrada de Lluís Camprubí 
 
Ordre del dia: 

1- Taules de recollida de firmes 
2- Concentracions ambulatori 
3- Coordinació comissions sanitat dels barris 
4- Proposat coordinació d’Assemblees 

 
1- Dimecres vinent s’organitzarà taula matí i tarda a la sortida de l’ambulatori, surt gent 

per fer-ho. De totes maneres surt la qüestió de si cal que hi siguem cada dimecres, no 
cremar-nos, de fer taules en altres llocs a part de l’ambulatori (mercat, sortides del 
metro).  

Acordem que la setmana que ve farem una graella del juliol que inclogui els dimecres i 
altres opcions (dissabtes matí, per exemple) per altres llocs, i en funció de la gent que 
s’apunti els diferents dies, decidirem quan i on fem les taules. 
 
2- Es debat de si amb la quantitat de gent que hi ha a les concentracions es pot continuar 

tallant Meridiana, de si hauríem de tenir més clar que farem abans de començar i no 
improvisar, de si deixar les concentracions fins setembre. 

Acordem que dimecres seguim convocant concentració a les 14h i en la mateixa 
concentració amb la gent que hi hagi (veïns i treballadors) es faci una petita assemblea per 
decidir-ho. 
 
3- Des de Assemblea de pl. Catalunya (Sanitat) es proposa aglutinar propostes, fer de 

coordinació entre les diferents accions de barri centralirzadament des de pl. Catalunya. 
Tenen reunió el dia 1 de juliol a les 19h a pl. Catalunya. El Lluís hi anirà. 

Acordem que el Lluís proposi a la Comissió de Sanitat de pl. Catalunya convocar un altre 
dia totes les comissions de sanitat de barris i pobles a una reunió per intentar treure accions 
conjuntes més grans. 
 
4- Dimarts que ve a l’Assemblea es debatrà una proposta de coordinació de les diferents 

Assemblees que han elaborat una gent de Sants. Es proposa que la comissió es 
posicioni. Hi ha molta gent que no l’ha llegida. 

Acordem que l’enviarem adjunta en el mateix mail que l’acta, i que el vot a l’Assemblea 
serà individual. 
 
Sense més qüestions a les 21’45, s’acaba la reunió. 


