
Acta Comissió Salut St. Andreu 12 d’octubre de 2011. 
 
Assistents: Enrique, Àngels, Albert, Carles, Carme, Matilde, Jordi, Maria, Anna. 
 
Per donar suport a l’ocupació de l’Hospital Dos de Maig la comissió es trasllada allà 
per participar de l’assemblea i fer la reunió de la comissió. 
 
L’Angels explica a l’assemblea la coordinació feta des de la comissió de salut i 
explica sobre la necessitat de seguir treballant per millorar la situació actual. 
 
Ordre del dia: 
 

- FAVB. Lliurament signatures  
- Coordinació grup entitats (A. Pestaña) 
- Hospital Dos de Maig. 
- Assemblea Trinitat. 
- Associació Retorn 

 
 
 

1- Reunió de la FAVB. S’acabaran d’entregar les signatures que falten.  
Es proposa fer una enquesta per detectar canvis en el servei sanitari. 
La Maria ens passarà aquesta enquesta. Concretarem com i quan la passarem, a 
la propera comissió. 
 

2- L’Enrique parla amb la M. Engràcia per telèfon per conèixer el que es va 
acordar a la última reunió. 
El proper dia 21 d’octubre a la Vall d’Hebron es convoca una concentració a les 
11.30h en contra de les retallades en els serveis ja que l’hospital aquell dia 
només realitzarà el serveis propis d’un dia festiu. 
 

3- Proper divendres 14 d’octubre, ocupació de l’Hospital Dos de Maig a les 21h. 
 
4- Es convocarà una assemblea a la Trinitat. La idea des de la comissió de salut és 

poder ajudar a preparar-la amb la finalitat de motivar el treball de l’assemblea de 
la Trinitat cap a altres lluites contra les retallades.  
El Carles proposa una ocupació del CAP de Via Barcino i així també aprofitar 
que una periodista vol recollir sobre la situació d’allà. L’Enrique proposa 
contactar amb CAS Madrid per preguntar si tenen alguna informació que ens 
ajudi a saber si aquests reportatges periodístics reflectiran la realitat nostra o si 
pel contrari ens utilitzen per donar una informació que no és la central. 

 
5- Associació Retorn, el 19 d’octubre a les 19h es realitzarà una reunió amb 

representants dels diferents partits polítics. La finalitat de la reunió és presentar 
un esborrany de tot allò que necessiten per poder desenvolupar la seva activitat. 
A la reunió aniran el Carles, la Carme i l’Enrique. 

 
La propera comissió és el dia 19 a la Pl. Orfila a les 20.30h.  
 


