
Acta Comissió Salut St. Andreu 26 d’octubre de 2011. 
 
Assistents: Enrique, Carles, Carme, Maria, Patxi, Pilar, Carlos, Eva i Paco. 
 
Ordre del dia: 
 

- Valoració 31O Vall d’ Hebron.  
- Informació Cap’s. 
- Propostes Festa Major. 
- Treballadora Social Bon Pastor. 
- Post Boi Ruiz. 
- Post 31O. 
- Post Privatització Sanitat. 
- Proposta de dinamització: denuncia per d’incompliment al dret de la sanitat. 

 
1- Arrel de la darrera acció a la vall d’hebron s’ha generat una mica de mala maror. 

L’afany de protagonisme de membres de fora de la comissió que no convocaven 
la concentració han generat malestar i es genera un debat profund de com ho 
hem de replantejar. El Carles proposa que el proper dia 31 quan es faci el 
seguiment del compromís de la gerència de la Vall d’ Hebron es parli amb tota 
la comissió per arribar a un compromís on tots anem a una i no es generi mal 
ambient. Es dolorós que el treball fet fins ara de coordinació amb la zona 
Muntanya s’ anés a noris .Tots sabem les particularitat de cada associació i es 
important confluir en mateixos interessos. Tenim l’experiència de Dos de Maig 
on les assemblees de barris han quedat fora per mal rotllo amb el comitè d’ 
empresa. Continuarem treballant el tema. 

2- Hi ha una assemblea de treballador dels Cap’s per organitzar la lluita contra els 
tancaments i la propera reorganització del ICS on anirà la Pilar. Ens anirà 
informant.  

3- La Carme portarà una proposta lúdica per reivindicar una sanitat de qualitat i 
publica  a la propera comissió. També demana que hi pensem per fer 
aportacions. 

4- Del tema de la adhesió a la recollida de signatures per que no acomiadin a la 
treballadora social del Bon Pastor creiem oportú passar-lo per la assemblea dons 
creiem que es mes de laboral que de salut. Fem correu informant a tots el 
implicats de aquesta situació. 

5- El Paco comenta que hi ha molta feina (Post) per llegir documents i readaptar-
los per penjar-los al Blog. L’Enrique ofereix el seu temps per donar-li un cop de 
ma. 

6- En Jordi ens explica la proposta de denuncia de d’incompliment del dret a la 
salut que promou la OMS i la comissió ho ha de continuar parlant. Problemes de 
temps i pensem que es una acció que se’ns fa molt gran i costosa. 

 
La propera comissió la farem a Dos de Maig el dia 02 de Novembre a les 20h. Per 
donar recolzament a l’ocupació que porten a terme. Els que vulguin sortir de 
Pl.Orfila quedem un quart d’hora abans.  
 


