
      St. Andreu, 16 de novembre de 2.011. 
 
Acte Comissió Salut Sant Andreu del Palomar. 
 
Assistents: Angels, Carme, Albert, Pilar, Carlos, Engracia, Pilar, Eva i Paco. 
 
Ordre del dia: 

1. Reunió 17N a Ciutat Meridiana. 
2. Vigília FOCAP 17N. 
3. Consell de Salut. 
4. Festa Major St. Andreu. 
5. Associació Retorn. 
 
- Continuant amb la reunió de la Pl. Angel Pestaña on vam veure que les FAV’s 

volien fer una carta per trobar-se amb el Boi i el Mas i les assemblees de barris 
volien passar a l’acció, farem la propera reunió a Ciutat Meridiana per acostar 
posicions . Com a comissió recolzarem que cadascú faci el que ha proposat però 
treballant conjuntament i sense protagonismes. Com a comissió proposem posar 
una tauleta informadora a les escales de Vall d’ Hebron el dia 26-27 de 
novembre per contactar amb treballadors indignats de la Vall d’ Hebron i poder 
treballar amb ells en les retallades sanitàries. Segons fons del C.E. de la Vall d’ 
Hebron podria haver-hi una re programació. La Pilar farà una octaveta 
informativa sobre retallades que volem consensuar amb la resta de entitats.  

- La FOCAP (fòrum observació centres atenció primària) porta dos anys fent 
estudi de la situació als Cap’s ara amb les retallades passen a l’acció. Van fer 
una primera assemblea i van fer grups de treballs amb resultats molts 
interessants. No recolzen la vaga de metges de Catalunya. Organitzen una vetlla 
a St. Jaume per al dijous que la comissió recolza.  

- Surt la possibilitat de estar presents als Consell de Salut que els ajuntaments fan 
amb els AA.VV’s. Parlem de si hem de ser-hi present com a comissió de salut 
de l’assemblea de St. Andreu en aquestes reunions. Ho portarem a la propera 
assemblea per que ens donin recolzament però creiem que no voldran res amb l’ 
Ajuntament (que baixin a la placa). Surt a la comissió la proposta de tenir el 
calendari de reunions dels consells de salut que es fan a Barcelona i proposar a 
nivell d’assemblees de Barcelona que quan ells es reuneixin a l’ Ajuntament 
nosaltres ho fem a la plaça del barri on es faci el consell de salut. 

- Continuarem parlant de que fer per la festa Major. Podríem repartir les octavetes 
al cercavila del 26 de Novembre?. 

- Pinta bastant malament el tema de la continuïtat. S’ha convertit en un cas 
semblant al de Dos de Maig. Ara els hi demanen que desprès de 25 anys fent 
feina per als usuaris ho justifiquin. Volen treure un concurs per fer aquesta feina 
i donar-ho a una entitat privada. Estan molt decebuts i desanimats dons veuen 
que no se’n sortiran. 

 
Propera comissió per al dimecres 23 de novembre a dos quarts de vuit a la Pl. 
Orfila.  
 


