
ACTA REUNIÓ PLATAFORMA DE SANITAT SARRIÀ-SANT GERVASI   30 de juny 2014 

- Es repassa organització de la xerrada del dia 2 i sembla que tot està preparat. S’ha 
encartellat, twitejat.. S’ha de demanar el correu electrònic dels assistents. 

- Sembla que aquest estiu (juliol, agost) tancaran els caps de Les Planes i Vallvidrera: 
o Es preguntarà en el Consell de districte 
o La Isabel ha quedat per parlar amb persones de la zona i informarà 
o S’enviarà un correu de l’assemblea informant del que passa i de què es portarà 

al Consell.  
o Es publicarà en el bloc de lÁssemblea , al twiter i també s’informarà a la 

coordinadora del barri 
- Medicaments i situación de la Maria: 

o A la reunió amb el Cat Salut  van dir que elaborarien i enviarien uns protocols 
sobre medicaments explicant que s’ha de fer per aconseguir-los i  no ho han 
fet.  S’han enviat molts correus i no responen.  

o Es mirarà de contactar amb la persona del País per tal que ho informin. 
Dimecres ho comentarem amb en Josep Cabayol.  

- Articles sobre sanitat al districte. El primer es publicarà a la Vall de Vidre. L’Anna el 
portarà a l´AV de Sarrià, es mirarà de publicar-o a la Fada de Sarrià. També es posarà al 
bloc. 

- Diumenge, 6 de juliol es celebrarà la 5ª. Trovada de grups d’acompanyament. Carrer 
de Sant Pere Més Baix, 70,  Casal de Barri Pou de la Figuera, Barcelona. 

- Hospital Clínic. S’han anat fent parades davant del Clínic explicant què representa la 
privatització i quines conseqüències té. La gent explica casos i s’han fet reclamacions. 
Se’n presentaran de conjuntes al Clínic i al Síndic. 

- Hi ha plataformes que presenten signatures en contra de la privatització sanitat a la 
conselleria. Hi afegirem les nostres. 

- Dijous, 7 de juliol, hi ha una reunió del Clínic al local de l’AV de l?Eixample Esquerra, 
19hores, Calàbria 262. 

 

 

 

 

 


