
Acta Plataforma de sanitat 12-11-2013 
 

 Informació sobre la reunió de la Plataforma per al dret a la salut (dissabte  9 
novembre): 
 
Des de Nacions Unides es pretén de canviar el concepte dret a la salut pel d'accés a la 
salut. 
La privatització de la sanitat converteix la salut en una mercaderia, deixa de ser un dret. 
 
Propostes: 
• Insubmissió dels usuaris de la sanitat i del personal sanitari per continuar gaudint del 
dret a la salut (desobediència respecte l'exclusió, grups d'acompanyament…) 
• Crear el sentiment de que la xarxa de salut és de propietat pública. Això té com a 
objectiu l'empoderament de la ciutadania per al dret a la salut. D'aquí se'n derivaria el 
dret a petició, l'ocupació de centres…. 
• S'aprofitaran les activitats de rebuig als pressupostos de la Generalitat, per visualitzar 
la incidència en la sanitat pública. 
 

 Grup d'acompanyament al barri. 
Hi ha més gent interessada a formar grup d'acompanyament al barri. S'intentarà de 
rellançar aquest proposta. 
 

 Tècnic de l'Ajuntament 
Es concertarà una entrevista 
 
  Entrevista amb la cap d'infermeria del CAP Adrià 
S'esbrinarà el seu horari per tal de poder-hi parlar. 
 

 Projecció vídeo de SICOM el dia 3 desembre 
Està reservat l'espai al Centre Nacional de Joventut, de la plaça Cardona. S'avisarà en 
Pep Cabayol i en Pep Martí. S'elaborarà un cartell informatiu per tal de poder-lo penjar 
diumenge 17 a la paradeta de sanitat que muntarem a la fira del trasto de la plaça 
Cardona. 
 

 Lluita del Clínic 
S'estan traspassant cinc llits diaris a l'Hospital del Sagrat Cor. 
La setmana vinent es traspassen les urgències traumatòlogiques. 
 
La lluita per impedir la privatització del Clínic la duen a terme diverses associacions: 
Tancada Clínic, les assemblees de les Corts, Sants, Eixample. Es reuneixen 
quinzenalment. L'assemblea Sarrià-Sant Gervasi en rep tota la informació. Acordem 
que, de moment, no ens impliquem en la tasca organitzativa, però participarem en les 
mobilitzacions que es plantegin. 
 

 Respostes de l'Ajuntament a les preguntes plantejades 
Veiem que són incompletes perquè hi falta la població assignada a cada centre i la 
distribució de grups de risc. Es redactarà una petició per què ens completin la 
informació. 
 



 Clínica Plató. 
Té dificultats econòmiques per pagar els treballadors. Es concertarà una entrevista amb 
una persona que hi treballa, per conèixer la situació interna. 
 

 Propera reunió: Dimarts 10 de desembre, a les 19h30m a casa Orlandai 


