
     St. Andreu , 9 de Novembre de 2.011. 
 
Acte de la Comissió de Salut de Sant Andreu. 
 
Assistents: Eva, Carme, Enrique, Ana, Maria, Patxi, Carlos, Albert, Marina, Montse i 
Paco. 
 
Ordre del dia: 
 

- Projecte Salut Popular. 
- Problemes a les CCEE Psiquiàtriques del Hospital del Mar. 
- Informació Associació Retorn Casa Bloc. 
- Xerrada 20N propostes Salut. 
- Reunió FAV’s 7 de Novembre. 
- Reunió Pestanya sobre Vall d’ Hebron. 
- Comiat Enrique. 

 
1. Venen a la comissió un grup de companys de Barcelona dins dels que hi ha gent 

de St. Andreu que es reuneix a la Gordíssima per informar-nos de un projecte de 
Salut Popular. Ja havien treballat a l’ Argentina on havien aconseguit bons 
resultats i ara volen continuar treballant a Barcelona. Tenen diversos projectes: 
treballen amb monitors del centre TEB de treballadors amb discapacitats 
psíquiques per aconseguir que aquests s’integrin en les mogudes del 15M i 
participin en les assemblees de St. Andreu com a manera d’integrar-se en la 
societat. Faran unes jornades de Gènere i Avortament per tractar el tema de 
l’avorto no farmacològic i conscienciar a la gent. Volen treballar el tema de l’ 
incorporació a les carreres universitàries de medicina e infermeria les teràpies 
alternatives. Es reuneixen a la Gordíssima els diumenges a les 19,30h. Ens 
conviden a participar-hi i els donem recolzament en la mida de les nostres 
possibilitats. Intentarem treballar conjuntament i ens passarem informacions. 

2. L’Albert com a usuari de les Consultes Externes de Psiquiatria de l’Hospital del 
Mar ens comunica la falta de salubritat de les instal·lacions on han re ubicat als 
usuaris del Centre Fòrum que era el lloc de referència de St. Andreu. A mes de 
suposar un maldecaps per als usuaris l’ haver-ne de desplaçar-se fins al Mar 
(esta mes llunys) els treballadors i usuaris estan convivint en unes condicions 
poc recomanables per a aquests tipus de patologies. L’ ADEM (associació 
malalts mentals) no s’ha posicionat davant el problema i l’Albert intentarà 
contactar a veure si que volen fer. La Marina que treballa a l’Hospital del Mar 
mirarà de contactar amb treballadors per veure con esta la situació i el grau 
d’afectació real del problema. Una vegada tinguem mes informació contactarem 
amb gent de Poblenou per veure que podem fer. Si es tracta de problemes a les 
instal·lacions ho podem denunciar a departament de Sanitat. 

3. L’ Associació Retorn ja te signada la carta implicant als partits politics en la 
continuïtat del servei que dona l’ associació com a centre lliure de drogues i la 
presentarà dema 10 de Novembre al Consell de Salut que es farà al districte (Pl. 
Orfila). Han donat el seu recolzament ERC, IC, CUP, PSUC i PP (excusa la seva 
assistència però recolza). Com que no assisteix CIU dema quan presentin la 
carta demanaran una reunió amb tots els implicats i CIU. Si en 2/3 setmanes no 
hi ha resposta faran octaveta explicant la situació i es repartirà al cercavila de les 
festes de St. Andreu. Anirà a la reunió en Carlos en representació de la nostre 

 1



 2

comissió però resta aclarir quin paper juguem en aquest Consell de Salut com a 
Assemblea de St. Andreu i com a comissió de Salut. 

4. El grup de treball del 20N va demanar a l’ Enrique que moderes la xerrada pro 
positiva sobre alternatives de Salut a la campanya electoral. Es demanar màxima 
assistència per part de la comissió.   

5. Dilluns 7 de Novembre hi havia convocada una reunió de les FAV’s per tractar 
el tema de les retallades en Sanitat. Des de sempre han tingut un problema per 
involucra a la gent jove al mon de les FAV’s i ara que tenen la possibilitat de 
anar de la ma del 15M troben que la nostre forma de fer no va amb la seva dons 
creuen que son violents amb les nostres accions. Dintre de les FAV’s hi ha veus 
en contra que no creuen això. D’ aquesta reunió surt la proposta de demanar una 
entrevista amb el Boi Ruiz i l’ Artur Mas (a quina mútua vas?). Com a comissió 
tindrem que replantejar que fem amb aquesta situació dons es una pèrdua de 
esforços treballar en un lloc on no sabem si som benvinguts.  

6. La reunió de la Pl.Angel Pestanya del dilluns coincideix amb la de las FAV’s, 
sembla pura coincidència?. Assisteixen Bon Pastor, Ciutat Meridiana, Dos de 
Maig, Trinitat, Vall d’ Hebron (venen treballadors no vinculats al C.E.). Es 
denuncia que les FAV’s utilitzen el moviment 15M per portar gent als actes. 
Com a propostes surt una ocupació el proper 26-27N del 12h a 12h aprofitant 
que els familiars dels usuaris visiten als hospitalitzats. Es va portar la proposta a 
la Assemblea de St. Andreu que la recolza però no podrà donar assistència dons 
coincideix amb les festes del poble. No obstant la gent que pugui es passarà per 
donar recolzament.  El proper dia 17 hi ha una reunió a Ciutat Meridiana per 
unir forces i acostar posicions amb la gent mes reticent. S’aprofitarà aquesta 
reunió per veure si l’ocupació es pot portar a terme amb èxit. L’Angels havia de 
comunicar la propera reunió de Ciutat Meridiana a Pl. Catalunya. Continuarem 
parlant de com treballem aquest tema a la propera comissió.  

7. L’ Enrique comunica la seva decisió personal de deixar la comissió i continuar 
treballant per al moviment en d’altres grups de treball o comissió. No s’ha trobat 
forca recolzat per part de la comissió en les seves accions i el protagonisme de 
gent de fora de la comissió que repeteixen actituds del passat l’ha fet mal. 
Analitzarem amb profunditat aquesta situació per fer-nos forts. Enrique et 
trobarem a faltar. 

 
La propera Comissió de Sanitat de St. Andreu es farà el dia 16 de novembre a 
les 20h a la Pl. Orfila. 

 


