
        St. Andreu, 08 de juny 2011. 
 
ACTE COMISSI0 SALUT SANT ANDREU  DEL PALOMAR . 
 
Comencem la reunió a les 20h a la Pl.Orfila amb la assistència del membres de la 
comissió i els nous vinguts. De la Pl. Catalunya assisteix el Carlos en representació de 
la comissió de Salut. 
 
ORDRE DEL DIA: 

• Posada al dia del correus interns de la comissió. 
• Xerrada sobre Sanitat a Correus. 
• Organització xerrada Comissió Salut St. Andreu. 
• Valoració concentració i taula Cap Meridiana. 
• Objectius de la Comissió Salut St. Andreu. 
• Trobada Inter comissions Salut Pl. Catalunya. 
• Organització de la Taula de la Comissió de Salut durant l’acampada a la Pl.Orfila. 

CONTINGUTS: 
La llista esta funcionant però hi ha 4 correus rebotats. S’inclouran els nous vinguts. 
En Carlos farà un cartell per col·locar a Correus i fer la xerrada de Salut per crear 
consciència de les retallades entre el companys de correus. Portarà algú membre del 
sector sanitari  per que parli (a concretar). 
Del tema de xerrada del Dr. Camprubi (Sanitat Publica i Copagament) a Can Fabra 
ja s’han demanat els permisos i sembla que la data serà el 29 de Juny a les 18,30h. 
Farem un cartell i el passarem a comunicació per fer difusió. 
Parlen les companyes del Cap (Àngels i Engracia) i per part dels Usuaris (Matilde) 
de com va anar la concentració del mati i troben que ha baixat el nombre d’assistents 
(50 persones); han tingut problemes per a tallar el transit a la Meridiana i 
enfrontaments verbals amb els conductors tot i que se’ls hi ha fet entendre que ells 
també son usuaris. Dubtes sobre continuar tallant el transit. La recollida de 
signatures va anar força be i també es van recollir algunes queixes. Es replantejar 
caviar les taules de dimarts a dimecres. Continuarem parlant a la propera comissió. 
Donarem un toc d’atenció a la propera assemblea de barri perquè la gent s’hi apunti 
a la concentració. Quedarem durant l’acampada per enganxar cartells pel barri. 
Deixem per mes endavant la redacció dels objectius de la comissió. En Genis 
intentarà fer quatre línies per a treballar a la comissió. 
La comissió de Pl. Catalunya ens fan arribar la informació sobre la LLEI Òmnibus 
que el Govern vol aplicar el dia 20 i de quins aspectes afecten directament a Sanitat 
(utilització infraestructura publica per a fer us privat i 6 mesos de empadronament 
per tenir assistència a la xarxa de sanitat primària). Parlem de la necessitat de ser-hi 
presents a la comissió de Pl. Catalunya que es fa setmanalment els dijous a 22,30h. 
Quedem per muntar la taula de salut durant l’acampada desprès de la cercavila de 
divendres i de que hi aportarem. De moment continuarem recollint signatures i 
farem una octaveta sobre les actuals retallades i com afecten a l’usuari (Paco). 
Farem una graella durant l’acampada per mantenir la presencia i anirem parlant de 
com ens organitzem. 
Parlem de caviar el dia de reunió de la comissió però de moment quedem per al 
dilluns 13 a les 20h a la mateixa acampada. 
Comença la caçolada  i ja no em podem parlar mes. 
Salut!!!! 
 


