
Acta Assemblea de St Andreu – dimecres, 2 maig 2012

Comença l’Assemblea a les 20.03 amb la participació de 30 persones.
Lectura del acords presos en l’anterior Assemblea.

* Espai de Coordinació:

- Convocatòria manifestació 12-M: a les 15.15 a Pl. Orfila per unir-se a les columnes 
que es faran amb el Vallès (St Andreu Arenal) i Maresme (Glòries).
- Cassolada a Pl. Orfila els 2,3,4 maig a 21 h. amb motiu de la reunió del BCE a BCN.
- L’Espai està intentant fer un manifest pel 12M.
- S’han de substituir 2 representants de l’Ass a l’Espai: seran Albert i Quim.
- Properes reunions l’Espai de Coordinació: 4 maig (Eixample), 25 maig (La Marina).

*Grup de Treball de Participació:
El Grup està documentant la informació generada en l’Ass Estratègica del 22 abril la 
qual es penjarà a la nostra web.
S’acorda organitzar debats que es faran a les Assemblees a primera hora 20-21h, 
sobre els eixos treballats. Se’n prioritza el següent ordre:
1er) Eix Reactiu/Urgent vs Proactiu/Important
2on) Eix Eines organitzatives: com ho fem? vs Objectius/Continguts
3er) Eix Local vs Global
Es formarà un grup per preparar el primer debat.
Una persona expressa l’avorriment per les assemblees dedicades a passar molta 
informació.

*Grup de Treball d’Educació:
-Informa un persona de l’AAVV Sud sobre la situació de falta de places a escoles de St 
Andreu. Han tingut reunió amb el Consorci: hi haurà 31 nanos/classe (no es farà al 
districte); s’augmentaran 2 nanos /aula a les escoles concertades. A instituts no falten 
places. L’11 maig el Consorci confirmarà aquestes dades.
De totes formes a St Andreu falten encara 1 escola i 1 institut.

*Multes:
Les 2 persones denunciades per l’encartellada del 15 octubre han rebut notificació: 
375€. Es faran noves al.legacions. S’ha demanat suport a l’AAVV Tramuntana, també 
es demanarà a l’AAVV Sud.

A les 21h es fa la cassolada de 15 min amb motiu de la reunió del BCE a BCN.

*Comissió de Sanitat:
S’ha fet una reunió amb el Consorci de Salut sobre els futurs centres de les Casernes:
-Àrees Bàsiques de Salut: es vol repartir el territori en 2 zones: Meridiana i Casernes, 
mantenint els 1500 habitants/metge, sense ampliar plantilles. 
-Salut Mental: propòsit d’obrir abans d’acabar 2012. S’ajuntarien els diferents serveis 
existents actualment.
-Centre Sociosanitari: no tindria especialistes.
-CUAP (urgències 24h): propòsit d’obrir passat l’estiu. Gestionat per l’Institut Català de 
la Salut (ICS); 2 metges+2 infermeres, amb laboratori. 



Al maig s’ha de fer una reunió de la Comissió de seguiment amb els regidors.
La Comissió de sanitat de St Andreu s’ha ajuntarà amb la de Muntanya. Es planteja fer 
una acció: cadena humana al voltant de Vall d’Hebron. 

*Comissió de Cultura:
Actualment la Comissió està en suspens, però plantegen organitzar una Jornada 
Fancinera, data possible 10 juny i es fa una crida a tothom que hi vulgui participar. 


