
Acta Comissió Salut St. Andreu 24 d’ Agost de 2011. 
 
Assistents:, Àngels, Carlos, Dani i Enrique. 
 
Ordre del dia:  

- Organització Marxa 2 de setembre “Catalunya Mou-te, Sanitaris i usuaris Units 
en una Marxa”. 

- Informació reunió Grup Defensa Sanitat Publica. Tema Manifestació 18S 
“Defiende lo Publico”. 

- Recuperació punts mòbils informatius (pendent darrera comissió). 
 

1- Assisteix l’ Enrique en representació de la comissió de salut de S. Andreu. El 
tema es considera tancat per que l’organització es responsabilitat dels 
convocants PUHC, (Plataforma de Usuarios y Hospitales de Catalunya). El 
GDSP (Grup de Defensa de la Sanitat Publica) nomes es comprometia a fer 
difusió. L’Enrique planteja el problema de recolzament jurídic per a les 
manifestacions i altes actes. Es debat el tema i es proposa portar-ho a la 
assemblea per debatre’l com “permisos i recolzament jurídic a l’ ASTAP”. 

2- Sobre l’organització del 18S el GSDP ha creat un grup de treball intern al que 
ens conviden a participar ja que en aquesta ocasió han assumit l’organització 
d’una manifestació a Barcelona convocada per L’ Assemblea Interregional de 
Salud (Madrid). Com que la comissió de salut de St. Andreu no pot assumir ser-
hi en aquest grup de feina i com que es tracta de “tot lo públic” ho traslladem 
a l’assemblea per a la organització i difusió d’aquesta convocatòria. Sinó 
tenim malentès l’adhesió a aquesta convocatòries es va aprovar a l’assemblea 
del dia 16 d’agost. 

3-  Continuant amb les accions de difusió es decideix muntar un punt d’informació 
de Sanitat a la Pl.Orfila el divendres 26 d’agost a partir de les 17h. es farà 
difusió de les properes mobilitzacions (2 i 18 de Setembre), de les retallades 
actuals,etc. Volem convidar als de la universitat indignada per que també 
vinguin a fer difusió del seu programa. L’Enrique gestiona el permís per posar 
el punt d’informació. També quedem per penjar cartells el dia 29 d’agost a les 
17,30h a la Pl.Orfila. 

 
 
Propera comissió dimecres 31 d’ Agost a la Pl. Orfila a les 20h. 
 
 
 
 


