
Comissió de Salut de Sant Andreu dia 3 d’agost de 2011. 
 
Assistents: Matilde, Eva, Engracia, Àngels, Salvador, Jordi, Enrique i Paco. 
 
Ordre del dia: 
 

- Informació sobre la lluita pel tancament de les urgències a L’Esperança. 
- Informació de la Universitat Indignada. 
- Propostes i Debat. 
- Propera Comissió de Sanitat St.Andreu. 

 
1. El passat dilluns 1 d’agost  coincidint amb el tancament de les urgències de nit a 

L’Esperança un grup de 100 indignats de la assemblea de Gracia es van 
concentrar a les portes de urgències (per part de Sant Andreu van anar-hi la 
Carme i L’Engracia) per col·lapsar el servei i evitar el seu tancament. A la 
majoria de gent no la van deixar ni fer el paper d’ingrés i a les 22h es van tancar 
les urgències i van deixar a la gent sense visitar. Els metges van agrair als 
indignats aquesta mesura però mes tard va baixar la gerent del parc salut mar i 
va dir que el tancament estava justificat per la poca afluència a les nits d’agost. 
Varen preguntar si tornarien a obrir a les nits al setembre però no va donar 
resposta. Mes tard a les 22,15h els indignats van fer assemblea per decidir que 
feien. Van decidir fer octavetes per concentrar mes gent i van marxar per tornar  
l’endemà. També van plantejar ocupar d’altres urgències (Hebron, Sant Pau). El 
dimarts van tornar però es van trobar menys gent i no els hi van deixar fer el 
paper d’ingrés. 

2. Grup que neix a Pl. Catalunya per aprofitar el “relax” de l’agost  i crear debats 
als barris. Hi han varis barris implicats. Es volen organitzar xerrades i tallers 
pràctics de temes que afectin al moviment 15M.  
Les propostes de St. Andreu son: 

- Autodefensa. Ja s’estava treballant i es farà al setembre a tots el barris. 
- Com ens defensem a nivell jurídic. 
- Estratègies de futur al 15M. 
- Com connectar amb la gent e implicar-la. 
3. En Jordi proposa fer arribar com a proposta generar les condicions per fer un 

referèndum on es votes si estem d’acord en assumir nosaltres els dèficits dels 
bancs i d’aquesta manera patir les retallades socials. 
Un altre proposta del Paco era aprofitar el problema de la fam a l’Africa i veient 
que els governs no foten res organitzar com a moviment 15M una recollida i 
enviament d’aliments. Hauria de ser una part en cales i una altre en aliments per 
assegurar-nos que desprès es pot enviar. S’hauria de coordinar amb ONG’s que 
treballessin en aquest àmbit. En donaria molt bona imatge a nivell mundial. 
Es genera un debat molt ric i extens però impossible de transcriví. 
 
 
La propera comissió es farà a la Pl.Orfila el proper 10 d’agost a les 20h. 


