
COMUNICAT COMISIÓ DE SALUT DE SANT ANDREU

El darrer 13 de desembre de 2012  es reunia el Consell de Salut del Districte 
de  Sant  Andreu  al  centre  sanitari  de  Casernes,  encara  pendent 
d’inauguració. Obres que van començar l’any 2010 amb 5 anys de retards 
donat que el consorci de la Zona Franca va cedir els terrenys l’any 2005 i 
aquest centre sanitari estava previst des de l’any 2002

En aquest context de retard la Comissió de Salut de Sant Andreu es 
va  concentrar  davant  del  centre  sanitari  amb  la  intenció  d’exigir  la 
inauguració immediata del Centre Sanitari i demanar en el Consell de Salut 
del  Districte  de  Sant  Andreu  un  compromís  en  aquest  sentit  als 
responsables de l’administració.

Davant d’això, l’actitud dels òrgans de govern del districte va ser no 
deixar  entrar  a  la  Comissió  en  el  consell,  impedint  el  pas  a  tot  aquella 
persona  que  no estigués  autoritzada  prèviament,  circumstància  que  mai 
abans havia passat en un Consell de Salut de Districte a Sant Andreu.

La Comissió de Salut,  en no poder accedir amb totes les persones 
concentrades, va decidir en bloc no participar al Consell, encara que dins de 
la  comissió  hi  hagués  partits  o  entitats  que  si  estaven  autoritzats  a 
participar.

La  Comissió  de  Salut  de  Sant  Andreu  considera  que  són  els 
responsables  polítics  del  districte  els  qui  han  de  donar  explicacions  i 
comprometre’s a l’hora d’establir la data i condicions de la inauguració del 
centre  sanitari,  en  el  marc  dels  òrgans  participatius  del  districte  i  molt 
especialment  en  el  mateix  Consell  de  salut.  Pensem  que  obtenir  la 
informació a través del sr.  Estany a la porta del  centre sanitari  no és la 
manera oportuna .

La  Comissió  de  Salut  de  Sant  Andreu  denuncia   la  excloent 
interpretació  del  reglament   per  part  del  Regidor  del  districte  de  Sant 
Andreu, Raimon Blasi, en ser aquest en última instancia qui va impedir la 
participació de la Comissió de Salut al Consell de Salut del Districte. 

Comissió de salut de Sant Andreu.

Signem aquet document les entitats, sindicats, y partits següents: 

AVV de Sant Andreu de Palomar

AVV  de  Sant   Andreu  Nord 
Tramuntana

AVV de Bon Pastor

CC.OO. de Sant Andreu

ICV de Sant Andreu

EUiA de Sant Andreu

CUP de Sant Andreu

UGT  de  Sant  Andreu  (per 
confirmar)



AVV de Prosperitat

ERC de Sant Andreu

PSC de Sant Andreu

AVV  de Sant Andreu Sud  (per 
confirmar)

AVV  de  Trinitat  Vella  (per 
confirmar)

Assemblea  de  Sant  Andreu 
Indignat (per confirmar)

                                      


