Acta comissió de salut St. Andreu 31 d’Agost de 2011
Assistents :Paco, Dani, Enrique, Montse, Engràcia, Àngels, Carlos, Anna i Maria
ORDRE DEL DIA:
1. Correu i blog.
2. Manifestació 2/09
3. Información/proposta casa BLOC
4. Firmes ACUT Bon Pastor
5. Assamblees centres de treball
6. ERE Hospital Mar/Esperança
7. Proposta de bucar incidències concretes entre usuaris.
1. El Paco marxa de vacances. Ell era qui darrerament s’encarregava de penjar els
documents al blog i fer difussió del nostre compte d’email.
Genís i Anna ho faran aquestes 2 setmanes? Durant la Universitat indignada hi
ha un taller de TIC a Can Fabra. HI hauriem d’anar tots.
2. Es discuteix sobre la manifestació del dia 2. Hi ha gent que pensa que tot ha estat
una mica precipitat, que s’haurien de mesurar les forces i escollir més les
accions. Hi ha d’altra gent que pensa què és una molt bona acció per demostrar
que no ens hem cansat i que encara hi som.
La discussió (que no puc reproduir aquí) evoluciona cap a altres temes de
organització/estrategia/Objectius. Molt interessant
 Potser podriem plantejar una reunió més extensa sobre tots aquests temes
dins una comissió?
3. CASA BLOC: El Carlos ens informa de que hi va haver una reunió amb algunes
concelleres de PP, PSOE i iniciativa, però que no es va arribar a compromisos
concrets. Recorda les accions que es van fer abans de les eleccions per la Clínica
Coroleu i proposa fer alguna cosa similar.
La idea seria ajudar (activar/donar força) a la gent de casa bloc a escriure una
proposta i citar després a tots els polítics en una reunió, on se’ls expliqués la
situación i se’ls demané de firmar el document en el mateix moment.
El Carlos i el Dani (i qui més vulgui) aniran dijous 01/09 a parlar amb la la gent
de casa bloc sobre aquest tema
 Carlos, amplia-ho si no m’he explicat bé.
4. Respecte les firmes dels ACUTs (urgències de nit) es proposarà a la gent de
Ciutat Meridiana i Bon Pastor que han estat recollint signatures, que vinguin a la
propera comissió de salut (dimecres 7, a les 8 del vespre) a parlar de Com, Quan
i On s’han d’entregar.
L’Angels diu que comprovarà si la dirección dels ACUTs ja està al SAP
Muntanya, físicament dins CAP St Andreu.
5. ERE Mar/Esperança: El Paco ens informa que els EREs que van ser signat al
mes de Juliol s’estan duent a cap d’una manera molt desorganitzada.
Son 72 persones, la majoria de l’Esperança.
Ens diu que es fa una mica a salto de mata i amb molt males condicions pels
treballadors…

També informa que el divendres hi ha reunió per un posible ERE a St Pau?
6. Assamblees en centres de treball: S’acorda crear un petit grup intinerant i un
petit guió per anar (quan hi hagi demanda i amb planificació) a informar als
centres de treball
7. REcollir incidències concretes: L’engràcia planteja buscar de manera pro activa
a la gent que ja hagi estat víctima d’incidències a causa de les retalladles.
La idea seria, buscar-los/contactar-los i reunir-los i fer una acció de denuncia a la
oficina d’atenció a l’usuari del CATSALUT.
S’ha de continuar discutint amb l’assamblea i amb la comissió d’acció com dur a
terme aquesta búsqueda pro activa: punts itinerants, fer difusió de punt
información un parell de dies: A discutir!
Propera reunió de la comissió de salut: dimecres 7 de Setembre a les 8 del vespre a la
plaça Orfila.

