
ACTA DE LA COMISSIÓ DE SALUT DE SANT ANDREU 
 

 
Dia 30 de novembre de 2011. Plaça Orfila. 20h 
 
ASSISTENTS: Patxi, Carlos, Andre, Engracia, Maria, Alberto, Angels, 
Eva i Carme. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

- Reunió de la FAVV 
- Reunió treballadors H. Vall d’Hebron 
- Dia 9 de desembre a l’H. Vall d’Hebron.  

                                     Preparació , divendres, 2 de desembre 
                                     Octaveta  informativa pels usuaris. 
 
 
Reunió de la FAVV:     
 
En la reunió es van valorar els Consells de Salut als diferents barris. En 
alguns hi va haver comunicació previa i en altres no. Coincidien en que  
s’hi podia participar poc. Després de l’exposició de les dades oficials, al 
final,  es van exposar queixes però no es van contestar. Es va veure 
convenient  unificar, si és possible, els diferents temes prioritaris de cada 
barri i així tenir més força i menys disperssió en cada Consell de Salut. 
Hi van haver tensions i discrepàncies durant la reunió, per punts de vista 
diferents, peró al final es va quedar que si desde la coordinadora SAP 
Muntanya es redactava un document en defensa de la Sanitat Pública,  la 
FAVV s’hi podria adherir. 
 
 
Reunió treballadors H. Vall d’ Hebron: 
 
Avui, dimecres, el Carles ha assistit a la reunió dels  treballadors de 
L’Hospital de la Vall d’Hebron que tenen  programat un dia d’activitats per 
demà, dijous, dia 1 de desembre : Concentració a les 12h. Assemblea a les 
18h.i Vetlla, al vespre. Desde la Comissió de Salut recolzem totes aquestes 
accions peró ens resulta difícil participar-hi per disponibilitat de temps. Es 
parla reiteradament de la necessitat de fer movilitzacions conjuntes. 
 
 
 
 



Dia 9 de desembre 
 
Es queda el divendres, dia 2 de desembre, a les 19h. a la Plaça Orfila per 
redactar una octaveta informativa pels usuaris per a repartir el dia 9. (Es va 
acordar a l’Assemblea de l’H. Vall d’Hebron del dia 26 de novembre) 
 
Es proposa una jornada completa d’activitats amb horaris pel dia 9, amb 
l’objectiu d’apropar la ciutadania a la realitat.  Es redacta un programa, 
pendent de consensuar pels demés components de la Coordinadora SAP 
MUNTANYA. L’Engràcia ho enviarà al Google groups. 
El comunicat final es repartirá els dies 5 i 7 a les 18h. 
El Patxi s’encarrega de fer les fotocopies. Mirarà de fer una quantitat 
perquè surtin més econòmiques. 
 
 
L’Engràcia ens informa que: 
  
Demá, dijous, dia 1 de desembre, a les 13h. te una cita concertada amb el 
Síndic de Greuges. 
 
Va assistir a una reunió que convocava Sanitat Dempeus. Es van trobar 
unes 60 persones amb intervencions molt interessants. Es formà un grup de 
12 persones per treballar objectius i propostes concretes. Ens anirà 
informant. 
 
 
 
Email de l’Andre:   andre_jsc@hotmail.com 
 
       
 
PROPERA ASSEMBLEA: 
Dimecres, 7 de desembre de 2011, Plaça Orfila, 20h. 


