
      St. Andreu, 22 de febrer de 2.012. 
 
Acte Comissió Salut Sant Andreu del Palomar. 
 
Assistents: Angels, Maria, Carlos i Paco. 
 
Ordre del dia: 

1. SAT Muntanya.  
2. Socisanitari- Cuap Casernes St.Andreu. 
3. Síndic de Greuges. 
4. Cap Guineueta. 
 
- Al la darrera reunió del Sat Muntanya es va decidir fer un seguiment del 

funcionament als CUAP’s. Si estan funcionen com devien amb el personal i 
aparells necessaris. També es va recolzar com a acció quedar el dilluns 27 a les 
9h a la Pl. Mossèn Clapes per fer talls intermitents de transit i donar informació 
(octavetes). Aquesta acció s’engloba amb els dies de vaga convocats al sector 
transports. La Pilar farà un resum de tots els correus rebuts a Trobada Sanitat i 
farà convocatòria con a Sat Muntanya per convocar a Trobada Sanitat. Desprès 
de la primera trobada de sanitat al Centre Aurea resta fer les conclusions del 
treball que allà va sortir i tornar a convocar. Sembla que hi han problemes amb 
el nom que ens ha d’ identificar. Al Sat Muntanya s’opta per Coordinadora 
Estatal en Defensa de la Sanitat Publica.?.  

- Tenim poca informació de com estan funcionant els Cuap’s i volem exigir al 
Consell de Salut que ens la doni. S’han detectat mancances al Cuap de les 
Carmelites que en principi van informar que no hi serien. El Cuap Casernes en 
un principi nomes obrirà les urgències i mes endavant la resta. Sembla que el 
Cuap St Andreu Meridiana que es va ampliar i millorar esta funcionant en bones 
condicions. L’ Angels te una reunió el 23 de febrer amb el Sr. Escoda (director 
de tots el Acut’s del Sat Muntanya) i demanarà informació i en la farà arribar a 
la propera reunió.   

- El Paco farà un post del tema Síndic per al blog i enviarà tota l’ informació als 
corrues de sanitat i també a la Trobada Sanitat. Farem soroll per que la gent s’ 
assabenti de fins on arriben les nostres forces. 

- S’ ha quedat a dos quarts de set a la Pl. Orfila per anar plegats com a assemblea 
St. Andreu a recolzar les concentracions del Cap Guineueta. Esta ocupat per la 
gent del  15M però la lluita la porta la gent gran de les AAVV. Els han tallat la 
llum i la calefacció però encara aguanten.  

- Properes cites: reunió Sat Muntanya 7 de Març a les 18h a la AAVV. de 
Palomar.  

 
 
Propera Comissió Salut Assemblea St. Andreu per al dimecres 14 de Març a les 
vuit a la Pl. Orfila.  (anirem a la Gordissima). 
 
Us esperem a totes i tots. 
 


