
Acta Comissió Salut St. Andreu 17 d’ Agost de 2011. 
 
Assistents: Enrique, Àngels, Eva i Paco. 
 
Ordre del dia: 

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

- Organització manifestacions 2 i 18 de setembre. 
- Recuperació punts mòbils informatius (pendent darrera comissió). 
- Presentació document “Relació Retallades Sanitàries a Catalunya” per aprovació 

i difusió a la nostra pagina del blog. 
-    Proposta Metodològica Funcionament Assemblea . 

 
1-  Assisteix l’ Àngels en representació de la comissió de salut de S. Andreu. En 

primer lloc parlen de la marxa del dia 2 de setembre que sembla que ja esta 
organitzada per la gent dels diferents hospitals que va fer la proposta. 
La marxa del dia 18 de setembre surt com a idea a Catalunya i desprès s’estén a 
nivell estatal. Encara esta en procés i en uns dies rebrem el manifest per fer 
difusió i els cartells. Gairebé segur es farà una manifestació amb recorregut per 
concretar. S’està intentant que es sumin totes les forces vives. Des de 
comunicació de Pl. Catalunya es farà una mena de documental, dema agafaran 
material de l’hospital de Bellvitge. 

2- L’assemblea St. Andreu assumeix la proposta i sortirem de la Pl. Orfila a 2/4 de 
4 per trobar-nos amb la gent de Dos de Maig. Els dies 18 d’ Agost a les 20h. i el 
30 a les 19h quedem a Pl. Orfila per penjar cartells pel barri. Des de la comissió 
convidarem als nostres contactes propers (Badia, Bon Pastor, 9B, etc). Intentem 
contactar amb 9B per demanar informació sobre el vídeo de la massificació de 
les urgències de Vall d’ Hebron però no tenim èxit.  

3- Coincidint amb la setmana d’ Universitat Indignada ens plantegem posar un altre 
vegada un punt d’informació mòbil que rotaríem pel barri. Creiem que es la 
millor manera de connectar amb la gent i fer difusió i ara a mes a mes en tenim 
molt material per difondre. Farem graella per veure disponibilitat de la gent de la 
comissió i intentarem que la durada de les permanències no siguin pesades ( un 
parell d’horetes a les hores puntes).  

4- Valorem el document de L’ Enrique sobre dades de retallades i decidim penjar-
lo al blog i avisar a comunicació per si ho poden posar a la pagina principal amb 
algun text. 

5- El Paco aporta algunes esmenes al document de funcionament de l’assemblea 
que de moment semblen ben rebudes. Esperarem a la resta de la comissió per 
acabar de valorar-les o proposar-ne de mes i desprès les enviarem a la comissió 
de la Assemblea. 
Les esmenes serien: 
- La moderació a l’ assemblea es fonamental per al seu èxit, es per això que fora 
bo que aquesta es dotes d’un grup ampli i qualificat que amb caràcter rotatori 
vetlles pel bon funcionament de l’assemblea. Hauria de formar part de l’equip de 
dinamització.  
- S’hauria de crear un espai físic o virtual on les comissions poguessin treballar 
colze amb colze per la coordinació dels futurs esdeveniment i portar-ho treballat 
a inter comissions. 

Propera comissió dimecres 24 d’ Agost a la Pl. Orfila a les 20h. 



 
 
 
 


