
      St. Andreu, 25 de gener de 2.012. 
 
Acte Comissió Salut Sant Andreu del Palomar. 
 
Assistents: Jordi, Carlos i Paco. 
 
Ordre del dia: 

1. Trobada Sanitat 28G Centre Aurea. 
2. Problemes al correu Sap Muntanya. 
3. Consell de Salut. 
4. Estat Comissió Salut St. Andreu. 
5. Rumors Nou Ambulatori Casernes St. Andreu. 
 
- Com a nota important confirmar que les Fav’s estaran representades a la 

Coordinadora Sap Muntanya com a Comissió Salut de la Fav. El manifest que es 
va treballar sembla consensuat. L’ordre del dia esta obert però sobretot el que es 
pretén es aconseguir organitzar com a mínim una acció mensual d’impacte i 
aglutinar el major numero possible de gent. Hi participen DEMPEUS i gent 
propera a Clara Valverde.   

- Sembla ser que el correu del Sap Muntanya trobadasanitatmail.com no acaba de 
funcionar be i la gent que esta afegida al googlegroups no rep les informacions.  

- Es portarà a la trobada de sanitat la idea de organitzar-nos quan hi hagin consell 
de saluts pels barris per anar tots plegats a concentrar-nos al carrer i si s’escau 
entrar dintre a dir la nostre. Hem de portar dades contrastades per deixar-los en 
evidencia i no deixar que ens prenguin el pel.  

- La propera comissió de Salut de St. Andreu hauríem de parlar de que fem amb la 
comissió. Portem un temps a mig gas i hauríem de definir línees d’actuació e 
implicació. Des de la Assemblea de St. Andreu ens han preguntat si encara fem 
reunions i si estem en actiu. 

- En arriba una informació del cap de les casernes de St. Andreu pendent de 
confirmar que apunta que es bastant probable que el cap no s’obri a la data 
prevista (Maig-Juny), es veu que hi han problemes de financiacio per part de les 
entitats privades que hi participen en el projecte.  

 
Propera comissió per al dimecres 01 de Febrer a dos quarts de vuit a la Pl. 
Orfila.  (anirem a la Gordissima). 
 
 


