ACTA DE LA 26ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
La Negreta
diumenge, 5 de febrer de 2017
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Grup d'Acompanyament de l'Eixample
Grup d'Acompanyament de Gràcia
Grup d'Acompanyament del Guinardó
Grup d’Acompanyament del Gòtic
Grup d’Acompanyament del Poble Sec
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Empadronament
Sol·licitud d’Asil
Facturació d’Urgències
Organització de la Campanya
Altres

1. Empadronament
Sembla ser que l’empadronament a Barcelona estaria millorant; tenim alguns casos en
què està anant bé. Caldrà seguir vigilant.
Cal tenir en compte però, que només és a Barcelona. Per exemple, a L’Hospitalet, la gent
vindria a empadronar-se a Barcelona perquè va millor. Cal insistir que s’ha d’empadronar
on toca; si posen dificultats, cal solucionar-les.
2. Sol·licitud d’Asil
S’ha demanat a l’Ajuntament que les persones sol·licitants d’asil rebin la targeta sanitària
des del primer moment. Tant l’Ajuntament com el CatSalut hi estan d’acord, i ho volen
delegar al SAIER i a les ONG. Encara està per aprovar. Fins ara, les sol·licitants es troba ven en una situació ambigua sense cobertura.
Observem que, si se’ls acaba denegant la sol·licitud, romanen com il·legals empadronats i
per tant segueixen tenint cobertura.
A partir de quan s’aprovi, si ens arriba un cas d’asil amb problemes, l’hem de derivar al
CCAR (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) o al SAIER.
3. Facturació d’Urgències
Han sortit diversos casos a la premsa i s’han denunciat. Reben pressions per part de la
PASUCat; se senten controlats i això és bo. El discurs que donen és el de sempre: casos
aïllats, apel·len a la responsabilitat de les administratives, tiren pilotes fora...
El fet és que a les administratives segueix havent molta confusió. Tenen formació prevista.

La clau és que, segons el nou protocol, queda clar que aquestes urgències «van a càrrec
del CatSalut» però, tenim l’evidència que la Generalitat no paga, i per tant estarien intentant cobrar a qualsevol preu.
Passa igual que amb les mutualitats laborals i els països comunitaris, que tampoc no paguen. Òbviament, s’atreveixen més a exigir cobraments (encara que siguin il·legals) a
persones vulnerables, que a empreses fortes, a altres estats, o a la mateixa Generalitat.
S’APROVA preparar una acció al CAP/CUAP Pere Camps, replicable al CUAP Dos de Maig,
amb el format «reclamació massiva» i representar-hi una obra de titelles.
La idea és fer una obra de titelles sota el pretext que «si no heu entès el nou protocol
per escrit, aquí venim a presentar-vos-el en titelles, a veure si així l’enteneu...», presentat-ho com si fos «formació».
L’acció seria una presentació (discurs), l’obra de titelles, i finalment una presentació de
reclamacions massiva.
Cal:
•

El text de la reclamació massiva, que esperem que la PASUCat acabi un text que
està preparant

•

El guió i la logística de l’obra de titelles

•

material per fer-hi paradeta:
◦ octaveta especifica de l’acció (que farem un cop tinguem tota la resta)
◦ fulletó d’accés universal a urgències (ja està fet)
◦ material de batalla: pancarta, piruletes, xapes, samarretes...

Per l’obra de titelles, s’anoten les següents idees:
•

Personatges: Narrador, Administrativa, Gerent (amb doble cara), Pacient (mare
amb criatura)

•

1er acte: el Narrador explica que la situació és molt dolenta des del RD; aleshores,
el Gerent fa una «formació correcta» a l’Administrativa i acabem pensant que tot
anirà bé.

•

2on acte: la Pacient arriba amb la criatura i l’Administrativa segueix correctament
el protocol; mentrestant, el Gerent, que ho veu des de lluny i mostra la cara dolen ta, diu «cobra-li, cobra-li...»; l’Administrativa acaba cobrant i li posen una medalla.

•

3er acte: la Pacient torna, l’Administrativa dubte i finalment no cobra; el Gerent
inicia la primera persecució amb catxiporra a l’Administrativa per haver cobrat; tot
seguit, la Pacient inicia la segona persecució, aquest cop contra el Gerent.

Convoquem una jornada de feina per fer les titelles el 25 de febrer a les 11h a La Negre ta (amb dinar de carmanyola). Al següent titanpad anem anotant el material que fa falta i
qui s’encarrega de portar-lo.
Preveiem l’acció per la setmana del 24-abr (després de Setmana Santa), cal acordar quin
dia de la setmana.

4. Organització de la Campanya
S’ACORDA eliminar els telèfons i ho centralitzem tot al mòbil de Poble Sec (632159165) i
al fix de la PASUCat (932892715). Si veiem que el cost es dispara, aleshores ho assumirà
la campanya.
S’ACORDA esborrar els grups d’acompanyament inactius de L’Hospitalet, Ripollet-Cerdanyola i Sant Andreu. Deixem alguns que, tot i no ser actius, poden rebre missatges al correu i reenviar-lo a qui toqui.
De les eines informàtiques, s’encarrega de:
•

Twitter: María José (Gràcia)

•

Facebook: Andrea (Poble Sec) i Belén (Ciutat Vella)

•

Correu electrònic: Andrea (Poble Sec)

•

Web: Bernat (Guinardó)

Es demana propagació de twitters i facebooks sempre que es publica alguna cosa.
Es recorda que per publicar coses a la web, lo millor és enviar-ho tot «mastegat» a la persona que se n’encarrega. Mastegat vol dir: text, imatges i enllaços, tot a punt per publicar.
També s’aprofita per demanar que a la web s’hi afegeixi: widget de twitter, botons per
compartir a les xarxes socials, i formulari de subscripció.
5. Altres
S’avalua la possibilitat de participar a les Jornades sobre Migracions i Refugi a Can Masdeu, previstes pel 5 de març.
La propera trobada (27ª) serà:
diumenge 12 de març de 2017 a les 10h a La Negreta
(sense dinar de carmanyola)
tindrà el següent ordre del dia:
◦ acció Pere Camps
◦ acció de defensa de l’AP

