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Els veïns de la Floresta que ocupen el consultori organitzen actes reivindicatius durant el
cap de setmana
Els veïns de la Floresta que mantenen tancat el consultori del
barri han organitzat diverses activitats durant aquest cap de
setmana per continuar amb l'acció de protesta. Reclamen la
reobertura total dels consultoris de la Floresta i de les Planes,
que s'ha reduït com a conseqüència de la reorganització
sanitària per la pandèmia. Aquest dilluns té lloc una sessió
extraordinària del consell de barri de la Floresta per abordar
la situació sanitària a la zona. Després d'aquesta sessió, els
manifestants es reuniran en assemblea per decidir el futur de
la protesta i posar sobre la taula noves accions reivindicatives.
No descarten dur a terme un altre tancament, segons han
explicat a Cugat Mèdia.

El cap de setmana s'ha omplert d'activitats protagonitzades pels mateixos veïns de la Floresta com una
batucada a càrrec de les Mamatraka, la música de Tito Jose i xerrades sobre la sanitat pública i l'atenció
primària. Amb això, els manifestants han aguantat el tercer i quart dia d'ocupació del consultori florestà que
han transcorregut amb total tranquil·litat i mantenint les mesures anti-Covid.
Sessió extraordinària del consell de barri de la Floresta aquest dilluns a les cinc de la tarda
A la sessió extraordinària s'abordarà la situació sanitària al barri, on des d'aquest dijous un grup de veïns ocupa
el dispensari florestà per reclamar la reobertura total dels consultoris de la Floresta i de les Planes. La sessió es
podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. El consell, que tindrà lloc al Centre Social i Sanitari de la
Floresta, estarà presidit pel regidor Marco Simarro, i comptarà amb la presència de la regidora Ciutadania i
Salut i d'Esports, Gemma Aristoy.
Els manifestants es reuniran en assemblea un cop finalitzi la sessió extraordinària per decidir el futur de la
protesta. Com han explicat a Cugat Mèdia, no descarten dur a terme altres accions reivindicatives o, fins i tot,
un altre tancament.
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