
Acta Comissió Salut St. Andreu 19 d’ Octubre de 2011. 
 
Assistents: Enrique, ,Engracia, Carles, Carme, Pilar, Genis, Carles M., Montse i Paco. 
 
Ordre del dia: 

- 21O a Vall d’ Hebron. 
- Informació Associació Retron Casa Bloc. 
- Suport a Angels. 
- Luna Coppola. 
- Periodicitat i Ubicació Reunió de la Comissió. 
- Aportació a l’ Assemblea de Sant Andreu. 
- Situació Signatures Cap. 

 
1- L’ Enrique ha coordinat l’ adhesió de 24 associacions de Sant Andreu i 3 del 

Bon Pastor que adreçarà a la gent de 9B. Es comenta que la idea de la 
concentració de divendres dependrà de la gent que hi vingui. Si hi ha molta gent 
es farà assemblea i s’intentarà fer una ocupació temporal. Si hi ha poca gent es 
farà soroll i s’intentarà forçar per que vingui el gerent i registri l’entrega de la 
carta. La concentració es dos quarts de dotze a les escales entrada pral.  

2- No tots els partits politics han rebut la carta d’ adhesió. A CiU li portaran en ma 
per que no tinguin excusa. Alguns s’ho estan rumiant i s’han posicionat a favor 
PSOE, Iniciativa i CUP. Es deixa un mes de marge per la propera reunió i si no 
contesten aniran amb el recolzament dels partits que estan a favor de mantenir 
l’activitat de l’ associació con es fa ara.  

3- La companya Angels esta convalescent per intervenció truqueu-la per donar-li 
recolzament. 

4- La nostre companya Luna necessita recolzament. Esperem uns dies per posar-
nos en contacte amb ella e intentar quedar per veure-la i fer-li suport. 

5-  Es genera un gran debat sobre la periodicitat de les reunions de la comissió que 
intentaré reflectir. El que sembla bastant clar es que fer-les als llocs on hi han 
accions concretes esta en la nostre línea d’actuació. Hi surten veus a favor de 
fer-les quinzenalment i d’altres setmanalment. Entre els argument quinzenals 
surt el fet de no cremar-nos i el fet de que com hi han moltes convocatòries no 
seria necessari que nosaltres generessin mes accions, nomes tindríem que afegir-
nos . El ritme de l’ assemblea tampoc es podrà mantenir setmanalment i no 
tindria sentir fer nosaltres comissió setmanalment. Els arguments setmanals son 
que ara que hem agafar un ritme no l’hauríem de perdre i si passem a 15 dies la 
gent que no esta molt implicada i no pot venir massa si esta un mes sense assistir 
acabarà despenjant-se. També hi ha molta feina a fer i ara es el moment. La gent 
que esta molt implicada vol mantenir el ritme actual. Deixem el debat per re 
tomar-lo dintre d’un mes. Es comenta el fet de comunicar-nos mes via email 
però es molt complicat que tothom respongui els emails si no son molt clar 
(nomes fer preguntes molt clares i precises). Una altre raó per fer-la quinzenal es 
que la gent que sempre be acaba prenen les decisions. Això intentarem que no 
passi i sempre treballarem pel màxim de consens.  

6- La Carme vol comentar el tema que es va tractar a l’ assemblea sobre com 
aconseguir el local (Nau central Can Fabra) per fer les assemblees de Sant 
Andreu. No entén que no vulguem fer els tràmits administratius per demanar el 
local i que ho demanen i si no ens ho donen l’agafem. (comuniquem que el 



farem servir). Es comenta que algú ha de gestionar els espais per que no ens 
solapem diverses entitats i que per això s’ha de demanar.  

7- Les signatures ja estan llestes i el proper dimarts aniran la Montse i L’ Enrique a 
entregar-les al registre del Cap de La Meridiana. (si algú es vol afegir....) 

 
Llencem l’ idea de que la comissió pensi en algun acte lúdic per fer durant les festes de 
Sant Andreu. 
 
A les 22,00h acabem la comissió i la  propera comissió la farem el proper dimecres 
26 d’ Octubre a la Pl. Orfila a les 20h. (Resteu atents al correu per si hi ha canvis). 
 
 


