
REUNIÓ DE LA CAMPANYA DE DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA A SARRIÀ-ST.GERVASI 
24/4/2013 – 19.30 hores – Casa Orlandai 
 
Col·lectius presents: Assemblea SSG, CUP, EUiA, Casa Orlandai, ICV, Observatori (FoCAP) - metgessa a títol 
individual. 
 
Resum de les decisions preses: 
 
Ens constituïm com a plataforma amb el nom de Sarrià – Sant Gervasi en defensa de la sanitat pública 
 
Ens marquem uns objectius d’aquí a l’estiu, que són: 
 

- Fer una xerrada organitzada per la plataforma amb en Ramon Espasa i el Lluis Camprubí. Serà la 
primera quinzena de juliol, un dia entre setmana i es contactarà primer amb l’Espasa per fixar el dia. 
 

- Fer paradetes divulgatives per tot el districte. 
L’assemblea de SSG ja té uns dies fixats (a sota de tot) i en breu us enviarem les octavetes que està 
preparant el grup de sanitat de barris i que seran sobre medicalització, exclusió sanitària, 
privatitzacions i culpables.  
Les paradetes també tindran un plafó on la gent podrà escriure les queixes que tinguin sobre la sanitat  
S’intentarà tenir llibres de cafeambllet per vendre’ls. 
 

- Es farà un article informatiu sobre la plataforma per publicar-lo al diari de l’associació de veïns i a Vall 
de Vidre. En l’article s’explicarà qui som, què pretenem fer i hi constarà la convocatòria per a la 
propera reunió, la xerrada i les paradetes. 
  

- S’intentarà parlar amb els sindicats perquè ens facilitin l’accés als treballadors dels CAP i hospitals del 
barri i ens informin de la situació real 
 

Altres qüestions que s’han comentat: 
 

- A la visita guiada del CAP Bonaplata  es faran preguntes sobre la seva gestió 
- Es contactarà amb l’Observatori per a una atenció sanitària universal (FoCAP) per detectar si s’ha 

detectat casos d’exclusió sanitària al districte, una info que pot ser difícil d’esbrinar. 
- Es demanarà una llista dels hospitals i centres concertats del districte per saber el tipus de conveni 

que tenen i els serveis que ofereixen (de pagament i no pagament) 
- Es mirarà de fer xapes d’stop retallades en sanitat per a vendre a les paradetes i les xerrades 
- Es parlarà amb Orlandai per a veure la facilitat per fer còpies de les octavetes 
- Es passarà un qüestionari a alguns metges del districte per saber la situació de la sanitat al districte. 
- Es llança l’advertiment que la campanya pot presentar moments conflictius, en què pot ser difícil no 

ferir la sensibilitat de ningú, perquè els de dalt ho han encaminat tot perquè sigui així. Feina dura. 
 
Es recullen els correus dels assistents per poder parlar com a grup per correu – es recorda que es faci sempre 
“respondre a tots” 
 
Propera reunió: dilluns 3 de juny a les 19.30 hores a casa Orlandai 

 
 
CALENDARI DE PARADETA ASSEMBLEA SSG: 
Dies que tenim previst muntar paradeta. Com veieu, moltes les fem coincidir amb xerrades o la nostra 
assemblea: 
 
Dissabte 4M  Paradeta fira comerç just (11-18 hores) 
Divendres 10M  Paradeta Gala Placídia 18h + empastifada nocturna La banca mata, empastifa el teu  
  caixer! 
Dimarts 21M   De18 a 19.30 h encartellar xerrada de dijous + paradeta (si som prou gent) – 19.30h  
   assemblea 
Dijous 23M  Xerrada Cooperativisme – Orlandai – 19.30h – paradeta (?) 
Dimarts 28M   Quedada per encartellar la xerrada de dissabte i paradeta - 18 h – Orlandai 
Dissabte  1J      Xerrada som energia + paradeta 11h (?) 
Dimarts 4J   Paradeta 18 a 19.30 h Gala Placídia - 19.30h assemblea 
Dimarts 18J  Paradeta 18 a 19.30 h Orlandai - 19.30h assemblea 
Dijous 20J  Xerrada Cultura Lliure – Orlandai – 19.30h – paradeta (?) 




