2020_11_30 Comissió veïnatge 18:30
Blanca (sindicat de llogateres) Enric (UEC) Teresa (De veí a veí) Carme (Espai de debat)
Ronda d’actuacions al barri dels diferents col·lectius
Xarxa
Conclusions de la reunió sobre el Talia
Projecte radars ajuntament.
Renovació de representants de la comissió veïnal.

Veí a veí treballant molt. Coordinació amb ss amb moltes derivacions, reben moltes
donacions, entre d’altres entitats de l’hosteleria (de vegades pots industrial).
Sense llar ha disminuït, sembla que tanca fira.
Riders voluntaris suport al comerç, cap de setmana promoció de restauració 3 restaurants
per cap de setmana. facebook De veí a veí.
Bona acollida al cap de setmana, no tan
Rei macus, iniciativa, calen punts de recollida descartat el lliurament a domicili. Buscant
recursos. A diferents comerços del barri, llistat no acabat, hi haurà la carta i un estoig (5€)
amb qui entretengui la carta pot rebre un vídeo personalitzat.
Pregunta si cal fer difusió
Reconeixement al personal sanitari missatge, felicitació, més un lot.
Marató
Espai de debat Xerrada online
Sindicat Reunió , guerra cerverus, telèfon tancat
Mossos hostigament, hi ha una identificació en les accions de desnonaments, multes
Punt d’informació i acció
Calàbria visita a directors de sucursals bancàries

Talia pressió a les dues bandes

Clínic, tira endavant el projecte del nou edifici a costa de l’escola industrial, plataforma crea
opinió respecte l’arquitectura històrica. Crítica a la inversió en gran hospital i no en primària.
S'estan construint 5 hospitals nous. Resistència clínic denuncia el manteniment amb diner
públic de l’hospital privat del sagrat cor. El qual hi ha deficiències tècniques. La proposta és

nacionalitzar l’hospital privat. També l’absorció del clínic de la clínica Platón, mantenint la
propietat.
Mobilització per a que allò privat sigui públic i per recolzar la primària.
Compartir i fer difusió de les mobilitzacions en defensa de la sanitat pública i no com un
negoci

Mail per buscar nous representants

