
 
REUNIÓ DE LA CAMPANYA DE DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA A SARRIÀ-ST.GERVASI 
1/7/2013 – 19.30 hores – Casa Orlandai 
 
1.      Difusió de la xerrada  
 
- Encartellaments de CAP i repartiment d’octavetes. Es faran dos grups: 

- dimecres 3 (demà) - trobada a Pl Molina a les 18 hores (per fer Adrià, Plató, Pilar, Vallcarca, etc..) 
- dijous 4 - trobada a Via Augusta/Bonanova a les 17 hores (per fer Sarrià, casal avis, asis, etc) 

- Es farà un correu a tots els contactes el divendres i ja s’ha creat un esdeveniment a facebook. També es 
penjarà al web de l’espai de coordinació de barris i es farà difusió pel twitter de l’assemblea 
- Abans de la xerrada es farà una presentació de la campanya i es demanaran adhesions, personals o 
d’entitats. 
 
2.      Repassar articles per a associacions i difusió de la xerrada 
Ha sortit anunciada la xerrada a la revista de la AAVV de Sarrià. 
 
3.      Properes paradetes informatives 
Es farà una paradeta el proper 17 de juliol - dimecres (lloc a decidir) 
El dia de la xerrada es farà també paradeta prèvia i durant la xerrada es deixarà el material a disposició dels 
assistents 
 
4.      Jo si sanitat universal: estat de la campanya 
 
- Ja s’ha iniciat la campanya Jo si sanitat universal a Catalunya i s’han creat 8 grups d’acompanyament. 
Trobareu tot el material de la reunió de constitució a: http://espaicoordinacio.net/sanitat/documents/ Es 
recomana que tothom es miri el material i el vídeo per tenir una idea més clara del que es vol fer. 
- Properes trobades: 

- Dimarts 9 juliol – Reunió del grup d’acompanyament de Sarrià-St.Gervasi i Gràcia – La Violeta – 20.30h 
- Dissabte 13 juliol – Primera 1a. trobada a Catalunya de grups d'acompanyament contra l'exclusió 

sanitària – Casal de Joves de Gràcia – 18 hores 
- Pel que fa al tema de l’exclusió es decideix: 

- Convidar al tècnic d’acollida de Sarrià a la propera reunió  
- Que el grup es miri el material per poder parlar del tema en la propera reunió 

 
5.      Altres temes: 
 
–         Full de signatures: es decideix tirar-ho endavant i, si hi ha prou signatures recollides, portar-les amb les 
de la resta dels barris a la Conselleria de Sanitat a finals d’any, cosa que ja es va consensuar amb els barris 
 
–        Preguntes a l’Ajuntament: restem a l’espera de les contestacions 
 
–        Qüestionaris a metges: restem a l’espera dels resultats i en parlem al setembre 
 
–        Material penjat al bloc i qüestionari de queixes: Es decideix fer-lo en forma oberta i que la gent pugui 
deixar les seves queixes i experiències i que quedin visibles i públiques. Quan estigui en marxa s’enviarà un 
correu específic als contactes de l’assemblea i dels col·lectius. 
 
–        Festes alternatives de Sarrià. Dos companys van anar a veure la obra de teatre de Sarrià però es 
considera més adequat el format documental. Es planteja de passar el documental de Sicom “Draps bruts” i 
comptar amb la presència de l’Albano de Cafeambllet. Es decideix parlar amb la gent de les festes alternatives 
perquè valorin la idea i que busquin un lloc i hora adequat perquè hi hagi prou públic interessat. 
 
–        Finalment, es comenta que s’ha intentat trobar els pressupostos dels CAP del districte, però gairebé no 
se'n troba informació. Es decideix preguntar al Lluís Camprubí si sap com aconseguir-los. 


