
Acta 15 d'octubre 2013-10-16 
 

 Valoració projecció vídeo a les festes alternatives de Sarrià 
 
Va anar prou bé. Es van recollir moltes signatures a favor de la sanitat pública i en 
contra de la privatització del Clínic. 
Acordem que paga la pena repetir-ho en altres indrets del districte. Hi ha, però, la 
dificultat de fer-ho a l'aire lliure perquè anem de cara al fred. Es decideix de fer-ho en 
llocs tancats i començarem pel Consell Nacional de la Joventut, a la plaça Cardona 
dimarts dia 3 de desembre. Es parlarà amb el centre per organitzar-ho. 
 

 Línies de treball 
 
 Informació i sensibilització. Hi ha consens en què cal una tasca continuada per 

informar i conscienciar els veïns del nostre districte sobre la situació de la sanitat a 
Catalunya. Amb aquest objectiu, seguirem amb les projeccions del vídeo de Sicom, amb 
xerrades i amb les paradetes informatives i de recollida de signatures. S'acorda muntar 
paradeta on repartirem octavetes i recollirem signatures dimarts 29 d'octubre, a les 18h, 
a la Gal·la Placídia, on abans hi havia els cavallets. A les 19h15m plegarem perquè a les 
19h30m tenim assemblea general a Sagnier. 
 
 Hospital Clínic. Es planteja d'incorporar-nos en la mesura que sigui possible a la lluita 

en defensa del Clínic, que és l'hospital de referència del nostre districte. S'acorda de 
començar posant-nos en contacte amb altres barris (associacions i assemblees 15M) que 
tinguin també el Clínic com a hospital de referència. Es contactarà amb l'Eixample i Les 
Corts. 
Al nostre districte sondejarem les associacions de veïns (aprofitarem les visites per 
anunciar la xerrada de les pensions) per saber si es volen involucrar (o interessar-se) en 
aquest tema. 
Caldrà explicar molt bé les repercusions que es derivaran del procés de privatització del 
Clínic 
 

 Diversos 
 Ens entrevistarem amb el tècnic de l'Ajuntament al districte 
 Respostes de l'Ajuntament a les preguntes formulades. Es deixa per la propera reunió 

perquè molta gent no ha tingut temps de llegir-les 
 Propera reunió: dimarts 12 de novembre a les 19h30m a Casa Orlandai. 

. 
 


