
Acta Comissió Salut St.Andreu 13 de Juliol de 2011. 
 
Par tal de poguer asistir a l’acte a Pl. St.Jaume i donar recolzament contra el  posible 
tancament de L’hospital Dos de Maig ens reunim al carrer llibreteria a ¾ de 8 del 
vespre. 
 
Ordre del dia 

- Valoració entrega manifest al CAP (13 de Juliol). 
- Com ens organitzem de cara a l’estiu per recollir signatures i muntar les taules al 

CAP. Periodicitat reunions comissió salut. 
- Actualització Llei Òmnibus.  
- Proposta per l’assemblea del proper dia 19 de fer un taller sobre resolució 

pacifica de conflictes (Paco Gascon). 
- Valoració Taula Sanitat a al Pl.Comerç del dia 8 de Juliol. 
- Actualització de les dades de les fulles sobre retallades de la comissió. 
- Proposta de fer-nos cartells amb lemes per les mobilitzacions. 

 
1- Al mati un grup de 15 persones aprox. han pujar a la setena planta del cap 

St.Andreu per lliurar un manifest i demanar una cita. El personal de comunicació 
ens diu que no podem treure fotos de l’acció; una persona de la comissió no en 
fa cas i comença a treure fotos al personal aquest es senten amenaçats i criden 
als Mossos. Aconseguim tranquil·litzar a la gent i una vegada esborrades les 
fotos marxem. Els Mossos son a baix però no ens demanen res. Tornarem en 
quinze dies per veure com esta el tema de la cita per parlar-ne amb el 
responsables del CAP sobre les retallades. Incidim en el fet de que les nostres 
protestes han de desenvolupar-se de forma pacifica. 

2- Parlem de continuar les reunions setmanalment com fins ara encara que siguem 
quatre. El ritme serà mes distes i podem acabar prenent una cervesseta. De 
moment no muntarem taules al Cap i a la propera reunió parlarem de muntar 
taules esporàdicament pel barri. TOT AIXO HO ACABAREM DE DECIDIR 
ENTRE TOTS A LA PROPERA COMISSIÓ DEL DIA 20. 

3- Es veu la necessitat de actualitzar l’ informació de la Llei Òmnibus. Esperem 
que l’Anna Chamorro contacti amb el Josetxo per veure si es pot fer i quan. 

4- El proper dimarts a la reunió de Intercomissions (Maria-Paco) portarem la 
proposta de fer un taller sobre resolució pacifica de conflictes. En tenim fet el 
contacte (Paco Gascon) mirarem si ho fem conjuntament amb la Comissió de 
Acció. 

5- La valoració de la taula a la Pl.Comerç va ser molt positiva. La gent va 
participar massivament i tothom que s’apropava ho feia amb molt d’interès.  

 
Deixem de banda la reunió de la comissió i ens afegim a la protesta d’usuaris i personal 
de Dos de Maig. La resta de punts els acabarem de parlar a propera comissió 20 de 
Juliol a les 20h. a la Pl.Orfila.  
 
 


