ACTA DE LA 20ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
La Negreta
diumenge, 24 d'abril de 2016
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Grup d'Acompanyament de l'Eixample
Grup d'Acompanyament de Gràcia
Grup d'Acompanyament de Guinardó – Can Baró – Carmel – Nou Barris
Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de L'Arpa
Tancada Clínic
Grup d'Acompanyament de Gòtic
Ordre del dia
1. Propostes d'acció per defensar l'Atenció Primària
2. Altres
1. Propostes d'acció per defensar l'Atenció Primària
Sorgeixen les següents propostes d'acció no institucional:
•
•
•
•

Actes públics
Xerrades
Carta al personal sanitari (tipus «Escribe a tu médico»)
Difusió al metro

1.1. Actes Públics
S'avalua la possibilitat d'organitzar actes a la via pública tipus paella popular, amb activitats lúdiques, concerts, xerrades, tot difonent el discurs a favor de l'Atenció Primària. Es
parla que les activitats haurien de ser participatives i pedagògiques (mural col·lectiu on
la gent dibuixa i escriu el què vol, jocs en grups on la temàtica fos la sanitat...)
Aquests actes públic haurien de ser organitzats en un barri amb la col·laboració de tota
la resta de barris. I a nivell local, convocar a altres col·lectius locals (AMPAs, AAVV...).
La Sagrada Família comenta que ha arribat a les AMPAs a través d'altres lluites (refugiats). Un acte públic esdevindria un veritable acte comunitari.
Es recorda també que la Bicicletada del Clínic va anar molt bé i se'n podrien fer més. Això
reforçaria vincles amb altres lluites com l'ecologista (Ecologistes en Acció, Terra). Cal
aprofitar que està als mitjans el tema de la qualitat de l'aire per difondre els efectes d
ela contaminació en la salut.
1.2. Xerrades
S'insisteix en la necessitat d'organitzar xerrades sobre la importància de l'Atenció Primària, sobretot a llocs com les Associacions Veïnals, però també aprofitar altres esdeveniments (fires, festes majors...)
Es parla també de l'acampada vigent a Plaça Catalunya, on es pot intervindre lliurement
però, es coincideix que per anar a fer difusió és resulta molt més interessant fer-ho da-

vant d'un mercat.
1.3. Carta al personal sanitari
Recordant l'acció que es va fer a Madrid (Escribe a tu médico, en aquella ocasió per recordar al personal sanitari el seu compromís amb la salut de totes les persones, incloses
les excloses) i que no vam fer aquí a Barcelona, es proposa redactar una carta del mateix
estil, intentant remoure consciència recordant els principis que van portar a la gent a treballar a l'Atenció Primària pública.
El plantejament seria el mateix: una carta model (3 models: per metgesses, per infermeres i per administratives) que s'entrega en mà a títol personal després de la consulta. En
aquesta carta, entre altres coses, s'agraeix a la professional que triés treballar en l'Atenció Primària i a la sanitat pública, es busca l'empatia reconeixent els problemes que està
tenint tothom, incloses les professionals i es mira de concretar la proposta, és a dir, se
les convida a participar plegades, indicant com poden unir-se a la campanya.
S'APROVA tirar-ho endavant i s'obre un titanpad per redactar conjuntament la carta.
1.4. Difusió al metro
Incidint que la difusió és molt efectiva al metro, es parla de fer una acció similar al repar timent del butlletí. Tanmateix, es descarta fer un nou butlletí (massa costós en temps i
en diners). Es comenta que la gent no llegeix però, que potser alguna cosa més amena
(un còmic, una auca) seria més efectiva.
2. Altres
2.1. Acció institucional
Es recorda que la proposta d'entrar en contacte amb els CAPs i mirar de crear un Consell
Comunitari del CAP (òrgan participatiu) segueix una estratègia de poder tractar temes
concrets des d'un escenari institucional que serveixi de porta d'entrada d'un discurs global. És una proposta de salut comunitària.
També es comenta que, de cara a buscar la complicitat del personal sanitari, cal escoltar
les seves inquietuds i demandes.
2.2. Difusió a manifestacions d'altres lluites
Es recorda que teníem l'acord de redactar una octaveta per cada manifestació d'altres
lluites a la què anéssim, on es relacionés la lluita amb l'exclusió sanitària. Caldria reprendre la iniciativa i redactar-ne una pel 1er de Maig.
2.3. Propera Trobada
21ª Trobada dedicada a l'Atenció Primària
diumenge 22 de maig a les 10h
a La Negreta (Gòtic)
per treballar l'Exclusió Sanitària (Implícita i Explícita)

