
      St. Andreu , 02 de novembre de 2.011. 
 
Acte de la Comissió de Salut de Sant Andreu. 
 
Assistents: Engracia, Carme, Enrique, Ana,  Patxi, Carlos, Maria i Paco. També 
assisteixen dues companyes de la comissió de treballador indignats (Metall). 
 
Per donar recolzament a la lluita que estan portant el usuaris per que no tanquin Dos de 
Maig fem concentració i reunió amb els usuaris al vestíbul de Dos de Maig. Destaquem 
que porten mes de 100 dies de lluita i que hores d’ara son nomes usuaris que es troben 
amb molts problemes per fer tallades de transit (la guàrdia urbana els ha amenaçat amb 
multes de fins a 30.000 euros per tallar el transit). 
 
Ordre del dia: 
 

- Situació actual Vall d’ Hebron. 
- Comunicació. 

 
1. Volem centrar la reunió en les propostes que portarem a la propera reunió de la 

coordinadora de  la zona Muntanya que es farà el proper 7 de novembre a la Pl. 
Angel Pestanya (19h). Desprès dels moments de tensió que es van viure el 
passat 31 d’octubre en la jornada de seguiment de mínims a la Vall d’Hebron es 
parla de anar una mica per lliure i deixar de banda a membres històrics que tenen 
molta representació i que hi son com a representants de AA.VV , també com a 
treballadors sanitaris i com a usuaris. Necessitem propostes concretes per 
accions d’ impacte. Parlem de demanar les dades dels treballadors que el 31 es 
van presentar a treballar i no ho van poder fer i de las proves que es van 
realitzar. L’ Engracia proposa pel proper dia (9 de nov.) portar un notari que 
aixequi acta de la activitat que es realitza per part de mútues i del numero de 
programacions i activitat que l’hospital realitza pels usuaris de la S.S. Es veu la 
necessitar de denunciar l’ incompliment del pacte i fer una crida a Pl. Catalunya 
per que vingui a la propera coordinadora per sumar-hi forces. L’Engracia 
comenta que el dissabte hi ha una coordinadora de CAP’s que promou la 
FOCAB i que ha fet extensiva al moviment 15M. Son una gent que no s’ha 
mogut en molt de temps i que ara veuen en perill poder mantenir el llocs de 
treballs dons han tancat activitat i els usuaris sembla que no necessitaven 
aquesta activitat i es pot tancar sense prejudicis. L’Engracia dubta si hi anirà 
dons esta molt decebuda d’aquesta gent. Propostes de l’Enrique: que les accions 
i convocatòries que s’acordin a la coordinadora siguin convocades y 
promogudes clarament per les nostres assemblees (9B, Sant Andreu, Bon Pastor, 
Guinardo, etc.) en nom dels usuaris (firmes, síndic, etc) de la zona sanitària Vall 
d’Hebron i les entitats adherides al document presentat per la direcció de 
l’hospital; que, com es habitual al nostre funcionament, la coordinadora i les 
assemblees restin obertes a la participació de qualsevol persona treballadora o 
usuària que vulgui participar a títol individual; que, les accions i mobilitzacions 
que s’acordin vagin adreçades a concentrar esforços a un hospital símbol de les 
lluites per la sanitat publica (Vall d’ Hebron, Bellvitge o d’altres) i que, el 
primer objectiu de l’extensió i unificació d’esforços sigui amb les nostres 
assemblees, comissions i grups de treball del moviment a Catalunya (primer les 
mes accessibles) y amb les associacions i col·lectius implicats amb ell. 
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2. Per part de comunicació es decideix convocar als contactes habituals a la reunió 

del dilluns a Pl. Angel Pestanya i també al Grup de Defensa de la Sanitat i a 
acampada BCN per que facin difusió. També pengem al blog de St. Andreu la 
noticia de l’ incompliment del pacte de la vall d’hebron i fem difusió.  (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. 

 
 
La propera Comissió de Salut de St. Andreu es farà el dia 9 de novembre a les 
20h a la Pl. Orfila. 


