ACTA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SANITAT 010611

Assistents

Angels Masso, Jaume Garces, Matilde Rodríguez, Mercedes Aguilar, Sandra Alcón,
Sandra García, Agustí Carné, Ana Mª Chamorro, Enric Cuesta, Paco García, Carlos
Blanch, Eduardo Cáliz, Genís Pascual, Fely Campo, Carolina Marton,
MariaMasferrer, Lluis Soto, María Guardia, Mª Engracia Olivè, Purificación Béjer,
Carles Mercader, Agustí Carné, Sandra Garcia, Sandra Alcón i Yurre Viana.

Als locals de l’Associació Veïnal Sant Andreu Sud comencem la reunió quan són les
19’10h.

Ordre del dia
‐
‐
‐
‐

Assemblea
Història
Organització
Propostes

1.‐ Assemblea
Durant l’assemblea cada comissió va dir la seva. Es van fer diferents propostes com
per exemple fer una acampada a Sant Andreu, posar taules a l’ambulatori per
donar informació, recollir signatures i queixes i també fer una xerrada.

2.‐ Història
A rel de la impotència d’alguns treballadors i treballadores del CAP de Sant Andreu
per les retallades, van demanar ajuda al veïns i a les diferents associacions de veïns
per conscienciar a la gent de les retallades i com repercuteix això als usuaris.
Es remarca sobretot que partien de zero i no sabien ben bé a qui adreçar‐se ni com.

3.‐ Organització
Es troba molt positiu les concentracions fetes a Plaça Catalunya.
Es comenten alguns problemes que s’estan generant com que les reunions són
contínues i molt llargues. Això provocarà que la gent es cremi i perdi interès.

S’hauria d’agilitzar les trobades. Tot i que hi ha una assemblea a Sant Andreu,
aquesta no hauria d’enfonsar tot el treball fet durant el dia d’avui a la comissió de
Sanitat.
També s’ha creat un correu de sanitat que es farà arribar a tots els assistents.

4.‐ Propostes
D’entre les diferents propostes: tallar el trànsit en diferents punts de Barcelona per
colapsar‐la, fer una cacerolada (en alguns punts ja es fa), fer una cadena humana
per unir tots els hospitals… s’aproven les següents:
‐
‐

Xerrada del Jordi Bertran: a l’auditori de Can Fabra el dijous 16 a les 19’00h
( se li ha de fer aquesta proposta a veure si li va bé).
Taules a l’exterior de l’ambulatori de Sant Andreu: dimarts dia 7
12’00‐14’00 Matilde, Maria i Àngels.
15’00 – 18’00 Carlos, Maria i Lourdes
Continguts: fulls de firmes, pancartes (es queda el diumenge a les 18’00h a
la Pl. Comerç) i un escrit informatiu. Hi haurà un formulari estàndar i un
altre tipus qüestionari on es puguin incloure algunes observacions.
Es posen d’acord sobre qui portarà cada cosa el dimarts. D’altra banda,
també es trucarà a gent que va assistir a l’assemblea i que estava
interessada en les taules.

‐

Comerç al carrer: s’aprofitarà el dissabte per posar una parada. Es queda a
les 12’00h Carles, Àngels i Genís.

‐

Hi ha la possibilitat d’explicar els problemes de sanitat al sector de correus,
com a treballadors i com a usuaris. Es farien assemblees al districte 30 i 27.
També es farà arribar tota la informació a la gent de Nou Barris i del Bon
Pastor.

Les signatures recollides s’afegiran a les 75.000 recollides que es van entregar al
Parlament.

Acaba la reunió a les 22’00h.

Propera reunió: dimecres 8 de juny a les 20’00h a Orfila.

