
       St. Andreu , 27 de Juliol de 2.011. 
 
Acte de la Comissió de Salut de Sant Andreu. 
 
Assistents: Matilde, Engracia, Eva, Carme, Enrique, Jordi, Juan i Paco. 
 
 
Ordre del dia: 
 

- Valoració de la manifestació del passat 24 de Juliol a Madrid. 
- Acte de recolzament als companys de Badia del Valles. 
- Continuïtat de la Comissió durant el mes de Agost? Debat sobre el canvi de dia 

de la Comissió? 
- Creació graella telèfons dels membres de la comissió. 
- Access al blog d’ assemblea St.Andreu. 
- Debat sobre el funcionament de les darreres assemblees. 
- Properes accions 29J 12h a la Conselleria de Treball per aturar l’ERO del Mar i 

el Parc Tauli i 29J 12h al carrer Lanzarote 40 de Sant Andreu pel tancament del 
CAS. 

- Propera Comissió de Sanitat St.Andreu. 
 
 

1. La Carme i L’Engracia van anar a la manifestació de Madrid. Confirmen l’èxit 
total de la manifestació. Desprès van anar a la Comissió estatal de Sanitat 
(Carme) i de Vaga General (Engracia). A Madrid ja fa molt de temps que 
gairebé tota la sanitat esta privatitzada. A Euskadi i Andalusia de moment estan 
igual. S’espera que segons com funcioni el model a Catalunya, desprès ho 
implantaran a d’altres comunitats. Es fitxa com a data mobilització nacional el 
18 de setembre. Aporten el document del “No al copago” i els links de 
casmadrid. Decidim que si no ens arriba la informació estatal des de 
Pl.Catalunya ens afegirem al correu de salut15m (important no massificar 
l’entrada de correu). L’Engracia ens comenta que la vaga encara esta per 
treballar i que s’han d’implicar a tots els agents socials. 

2. L’Enrique i el Paco van anar dilluns 25 a Badia a recolzar als companys que 
porten 10 dies tancats a l’ambulatori pressionant perquè no els tanquin les 
urgències de nit a l’agost i durant tot el dia al setembre. Badia te una població de 
40000hab. (Badia-Barbera) i els fan anar fins a Cerdanyola a mes a mes de dos 
ambulàncies nomes els hi deixen una. A l’acte i havia gairebé 150 persones 
grans que ja feia molts anys havien lluitat per aconseguir el Cap i el dret a una 
sanitat publica i de qualitat i que ara veien com se’ls pixen al boca. L’assemblea 
de Badia esta formada per 10-12 persones però conten amb el recolzament de 
molta gent (darrera manifestació 1200 persones). Nosaltres com a comissió 
decidim enviar un email amb un document perquè puguin rebati les retallades 
que no estan justificades. Des de l’assemblea St.Andreu envien un email 
recolzant la seva lluita i donant ànims. 

3. Debati’m la continuïtat de la Comissió de Salut durant el mes d’Agost i a la vista 
de com esta el panorama amb tantes lluites obertes decidim fer reunió els 
dimecres a les 20h a la Pl.Orfila. Quan estem tots al setembre plantejarem un 
canvi de dia dons sempre ens reunim desprès de l’assemblea i no podem portar 
les dates de les mobilitzacions. (aneu pensant). 
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4. Per facilitar una comunicació mes àgil en moments de crisi fem una graella de 
telèfons per trucar-nos i mobilitzar-nos. El primer truca al segon i aquest al 
tercer. Per tal d’evitar que es trenqui la cadena es diu que el que la posi en marxa 
enviï un sms  a tota la comissió. Ja podeu enviar si voleu el Nº de mòbil per 
afegir-vos a la graella. 

 
5. La Comissió de Comunicació en envia un email per donar-nos accés al blog de 

l’assemblea i poder penjar actes, documents , convocatòries (sempre seguint un 
document de criteris que ens faran arribar). El Paco crea l’usuari a wordpress i 
restem pendents de rebre clau d’accés per part de la comissió de comunicació. 

 
6. El Paco treu el tema de la manca d’operativitat de l’assemblea dons nomes 

serveix per donar informacions, no es crea debat i no es fan propostes com a 
assemblea de Sant Andreu. Sensació de caos a la darrera assemblea debatin si 
lliurar un document a un organisme oficial era una forma de lluita. Manca falta 
de vinculació de la comissió de dinamització a l’assemblea. Ja sabem que es 
Juliol però la participació a l’assemblea ha baixat molt i creiem que ens tenim 
que posar les piles de cara al setembre per recuperar forces. La propera 
assemblea de Sant Andreu es farà el 16 d’agost a la Pl. Orfila. 

 
7. A la comissió de sanitat arriben moltes accions i debati’m on anem el divendres 

29 de Juliol si a la concentració davant de la Conselleria de Treball per aturar 
l’ERO del Mar i el Parc Taulí o anar a recolzar el No tancament del Cas de la 
casa Bloc de St. Andreu. Ens posicionem en contra de que cap comitè 
d’empresa signi cap ERO, retallada o minva en el convenis col·lectius. Per 
fer barri anem al carrer Lanzarote 40 a les 12h per fer una marxa cacerolada fins 
la Pl. Orfila. 

 
8. La propera Comissió de Sanitat de St. Andreu es farà el dia 3 d’agost a la 

Pl. Orfila. 
 


