
Acords reunió SSG en Defensa de la Sanitat Pública (14/10/2014) 

Tema Maria i Charo (insistència Davins) i resposta síndic 

Es prepararà el mateix correu últim que se li va enviar per entregar-lo via registre oficial 
per motivar que ens responguin. Un cop tinguem la còpia amb el segell del registre, se li 
farà arribar al Síndic i a la Maria. A la reunió de dijous amb el Síndic sobre la T-
Mobilitat s’intentarà refrescar, a banda, el tema dels medicaments. 

Què fem amb la resposta de les signatures 

Piularem la resposta de la conselleria i penjarem al blog un escrit sobre la resposta. 

Articles 

Un cop modificat el text del 2n article s’acorda intentar que es publiqui a: 

Vall de Vidre (A i JM) 

Revista del Putxet (I) 

Fada de Sarrià (T i TMont) 

Passar-li al Pep. 

Línia Sarrià – Sant Gervasi (J i M) 

Tema Clínic (paradetes, implicació) 

Es recorda la importància de donar suport a les paradetes del Clínic, intentar que hi vagi 
de tant en tant algú de l'assemblea i s’exposen 3 possibles accions per ampliar la feina 
de la paradeta del Clínic (reclamació devolució euro per recepta, seguir amb el protocol 
d’informació i reclamacions de problemes de llistes d'espera o altres, no autorització a 
la venda o cessió de les nostres dades clíniques).  

D’altra banda, al proper consell de barri de Galvany, es volen plantejar tres temes, del 
qual un és de sanitat: 

La permuta de l’Oreneta, la reforma de l’av. Pau Casal i la propaganda des del web del 
districte de la Fundació Plató (entitat privada) http://tinyurl.com/nm57ef4 

Propera reunió: 11 novembre 19.30h CNJC-Pl. Cardona (per confirmar) 

http://tinyurl.com/nm57ef4
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