Acta 23/05/11 - Comissió de Sanitat - De la futura assemblea de St. Andreu

Assistents: 12
Avv-Palomar
Avv-Sud
Avv-Nord
CCOO atenció primària Bcn
UGT atenció primària Bcn
CUP
Endavant-OSAN
La Trinxera
Es disculpen per no poder venir: Ateneu Llibertari del Palomar, Ampes i sindicats
d´ensenyament.
Novetats-Informació:
Tancaran les urgències de nit de molts CAPS de Bcn. Es vol deixar 1 urgència per
districte, excepte 9Barris que es queda sense res.
El servei de radiodiagnosi es privatitzarà.
http://www.kaosenlared.net/noticia/generalitat-vol-privatitzar-seu-servei-diagnosticdalta-tecnologia

Lo que ens afecta a nosaltres STAP:
Es matenen les urgències del CAP de St. Andreu, però es tanquen les dues que hi havia
al districte (Bon Pastor i Trinitat Vella).
Es tanquen les urgències a 9Barris (que hauran de baixar al CAP de St. Andreu o al nou
CAP d´Horta).
Volen tancar el CAP de Ciutat Meridiana, pero estan tenint dificultats per fer-ho.

En un futur llunyà es volen tancar les urgències de nit del CAP de St. Andreu. Serà quan
funcioni l´ambulatori de les casernes i aquest tindrà un servei ampliat d´urgències per
descongestionar els hospitals de Bcn.
Decisions:
Es fa un cartell convocant a la concentració del cada dimecres a les 14h davant del CAP
de St. Andreu. L´assumeix el T.
Es faran 200 còpies + les còpies que facin els sindicats i es repartiran el dissabte 28 a la
mostra d´entitats (11:30h Pl. Can Fabra)
Totes les entitats, col.lectius, etc. que vulguin poden signar el cartell fins el divendres
27. No es posaran logos.
Es distribuirà per comerços i es penjarà ben visible.
Es poden fer fotocòpies gratuïtes de certs calés que es deuen a l´Assemblea Social de St.
Andreu.

Cada entitat, col.lectius, etc. que formi part de la Comissió de Sanitat aportarà 20€.
S´assistirà a l´Ass de poble del dimarts i es demanarà constituir-nos com a Comissió de
Sanitat.
S´ha avisat a ampes i sindicats d´ensenyament. Estan interessades pero no poden venir a
les assemblees.
Cal avisat les treballadores de la Clínica Coroleu (CGT).
Convocatòries:
Assemblea de Poble: dimarts 24 a les 20h a la Pl. Orfila
Mani contra les retallades universitàries: dijous 26 de maig. Comença a St. Jaume a les
18h i acaba a Pl. Catalunya
Mani contra les retallades en salut: divendres 27 de maig a les 17h a Colom.
Mani contra les retalldes: dissabte 19 de juny
Propostes:
Xerrada sobre les retallades
Recollida de signatures
Valoració 27-M
Actes/Concentració/botifarrada Pl. Orfila
Butlletí explicatiu de les retallades. Nosaltres parlariem de sanitat però caldria ampliarho: ensenyament, universitat, bombers, parcs i jardins, tmb ...
Propera assemblea de la Comissió de Sanitat:
Dimecres 01 de juny a les 20h a l´Avv-Sud (C. Virgili 24).

