
REUNIÓ DE LA CAMPANYA DE DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA A SARRIÀ-ST.GERVASI 
3/6/2013 – 19.30 hores – Casa Orlandai 
 
Col·lectius presents: Assemblea SSG, CUP, EUiA, Casa Orlandai, ICV 
 
Resum de les decisions preses: 
 
1. Organització de la xerrada  
Lloc: Casa Orlandai – sala gran primer pis 
Dia/Hora: 8 de juliol a les 19 hores 
Ponents: Ramon Espasa i Lluis Camprubí 

- Abans de començar es farà una presentació de la campanya 
- Es demanaran als ponents el títol/s de la xerrada i si necessiten projector (Joan Manel) 

Cartell: fer-lo quan tinguem el títol i fer octaveta, amb el cartell per una banda i l’article resumit a l’altra (Ariadna) 
Logo: es farà un logo amb l’aturem retallades de la xapa 
Difusió:  

- pels mitjans habituals (correu, fb...)  
- es penjaran cartells al voltant dels caps/hospitals i es lliuraran octavetes – plantejar en la propera 

assemblea de fer paradeta als hospitals i caps 
- s’enviarà el cartell als sindicats que s’han contactat per si poden fer-lo arribar a treballadors 

 
2. Article per a les associacions i difusió de la xerrada 
- S’ha enviat a la Vall de Vidre, pendent de publicar 
- A l’AV Sarrià no el publicaran complert, però enviaran la informació 
- No tenim notícies de l’AV Putxet, s’esbrinarà (Isabel) 
- Ràdio Sarrià: es contactarà amb la ràdio per fer-ne difusió (Anna) 
 
3. Marxa de les paradetes informatives 
Estan funcionant bé, però la gent té ganes de signar a favor de la sanitat pública. A d’altres barris està passant el 
mateix i es va acordar preparar un full de signatures conjunt per a tots els barris i es proposa lliurar les signatures 
al conseller cap a finals d’any. 

 
4. Repassar el punt d’altres qüestions de la reunió anterior 

- La llista d’hospitals i centres ja està demanada a l’ajuntament, restem a l’espera de la contestació 
- El qüestionari als metges ja està enviat, encara no han contestat 

 
5. Campanya exclusió sanitària 
A nivell de barris i amb altres col·lectius s’està preparant pel dia 16 un taller sobre exclusió sanitària per a 
constituir a tota la ciutat grups d’acompanyament a persones excloses. En el taller es comptarà amb gent de 
yosisanidaduniversal de Madrid i advocats de Barcelona. S’enviarà el cartell i la convocatòria quan estigui 
preparada. 
 
6. Altres temes: 

- Actualment tot el material que genera el grup es penja al bloc de l’assemblea. Ara per ara es continuarà 
fent així, tot remarcant-ne millor la ubicació. També es crearà un formulari per si la gent vol queixar-se o 
fer observacions sobre el que està passant a la sanitat pública catalana 

- A la paradeta es portarà una llibreta tipus “memorial de greuges” on es recolliran també les queixes o 
observacions dels usuaris de la sanitat pública. 

- S’acorda participar en les festes alternatives de Sarrià com a grup i es donen diverses idees (cineforum – 
sicom, grup de teatre de Gràcia) per a estudiar més endavant. 

 
 

CALENDARI DE PARADETA ASSEMBLEA SSG: 
 
Dijous 6J   Xerrada som energia i presentació de Delta Viu + paradeta 19.30 h  
Dimarts 11J  Paradeta 18 a 19.30 h Orlandai - 19.30h assemblea 
Dijous 20J  Xerrada Cultura Lliure – Orlandai – 19.30h – paradeta (?) 
A l’assemblea de l’11J es decidiran les properes paradetes de juny i juliol 


