
Acta Comissió Salut St. Andreu 21 de Setembre de 2011. 
 
Assistents: Enrique, Àngels,Engracia, Ana, Patxi, Dani, Carles, Carme, Maria, Matilde, 
Chacory, Jordi , Germà d’ Enrique i Paco. 
 
Fem mini comissió per acabar d’enllestir un parell de cosetes pendents.. 
 
Ordre del dia: 

- Coordinació per entrega física de signatures. 
- Recuperació Punts Mòbils Informació. 
- Coordinació Zona Muntanya. 
- Grup de Treball 15 d’ Octubre. 
- Valoració acció 21S (entrega signatures). 

 
1- Acabem de decidir a qui adrecem les signatures i agafa força la idea d’ adreçar-

les al Director del Caps zona Muntanya i també amb copia al síndic de greuges. 
Faran el document per adjuntar amb el manifest rectificat (afegint els altres 
barris assistents) el Dani i el Germa de L’ Enrique. Quan s’acabin de fer totes les 
fotocopies es decidirà un dia i es portaran (propera comissió). 

2- Debatem sobre posar el punt d’informació i surten veus discrepants. D’una 
banda no es veu la necessitat urgent d’informar de res específic (el 15d’octubre 
encara esta lluny i no hi ha molta informació). Es important crear consciència de 
l’abast de les retallades i aprofitant informar de que la assemblea d’ indignats es 
reuneix els dimarts a la Pl. Orfila. Per això comentem de fer com proposta a 
l’assemblea de St.Andreu la proposta conjunta del punt d’informació i així 
aglutinem a mes comissions i mes informació (això s’hauria de dir a inter 
comissions el proper dimarts). L’ Enrique proposa concentrar forces i centrar-
nos a partir d’ara en la coordinació als barris de la zona Muntanya per l’ acció 
que portarem a terme per recolzar a l’hospital Vall d’ Hebron. L’ Engracia 
també creu que s’han de mesura forces i donar prioritat a la proper cita del 15 d’ 
octubre. L’ Anna fa la proposta de parlar-lo tot des de el positivisme i que en 
comptes de Sant Andreu Indignada siguem San Andreu Compromesos o 
Esperançats (introduir a l’ assemblea). Al final es decideix que cada setmana 
plantejarem si hi ha gent per fer el punt d’informació i si hi ha gent es posarà. 
Aquest dissabte no podem ningú i no es farà. 

3- L’ Enrique anirà a la reunió el dilluns 26 per l’acció de Vall d’ Hebron.  
4- S’ha creat un grup de treball a l’assemblea per treballar l’acció del dia 15 d’ 

Octubre. 
5- La valoració es positiva sobre tot pel fet de enfortim les relacions amb d’altres 

barris de la perifèria i sobre tot de la Zona Muntanya. Trobem que l’assistència 
de gent ha estat forca be i  hem aconseguit sortir als mitjans i fer-nos sentir.  

 
A les 21,30h acabem la comissió i la  propera comissió del dia 28 es planteja fer-la al 
Cap de Via Barcino per donar recolzament als acampats en comptes de fer-la  a la 
Pl. Orfila a les 20h. (Resteu atents al correu per si hi ha canvis). 
 


