ACTA DE LA 23ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
La Negreta
dissabte, 10 de setembre 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
Grup d'Acompanyament de Gòtic
Company de Sâo Paulo
Ordre del dia
1. Accions d’AP
2. Accions d’Exclusió Explícita
a) Facturació d’Urgències a Sant Pau
b) Taller d’Acompanyament
c) Accions sobre Empadronament
d) Accions contra Facturació a Urgències (com Sant Pau) a Mar i Clínic
3. Materials pendents
4. Reorganització de Jo Sí Sanitat Universal
5. Altres
1. Accions d’AP
Es deixa pel final i no es tracta per manca de temps.
2. Accions d’Exclusió Explícita
2.a) Facturació d’Urgències a Sant Pau
La reunió amb la direcció de Sant Pau és el 5 d’octubre i la reunió preparatòria és el 21 de
setembre a les 19h a La Violeta.
Per «orquestrar» la reunió amb Sant Pau, es proposa:
•

enviar la nostra carta de resposta a la resposta de l’Hospital uns dies abans, en
format de carta oberta, és a dir, difonent els tres textos (reclamació, resposta de
l’Hospital i resposta nostra)

•

que la PasuCat faci una roda de premsa, com ja havia comentat que volia fer, da vant de l’Hospital; la idea seria demanar que la «facturació a urgències» fos el primer punt de la reunió per convocar la roda de premsa una hora després

•

passar una nota de premsa als mitjans un parell de dies abans de la reunió, anunciant la reunió i la roda de premsa posterior

•

convocar a la gent a donar suport a la roda de premsa; i potser pensar en alguna
«coreografia» durant l’espera

Es proposa també, per la reunió preparatòria, d’incidir sobre el contracte que l’Hospital
té amb l’empresa a qui té subcontractada la facturació (i, per extensió, l’admissió), davant el temor que d’alguna manera «incentivi» la facturació a qualsevol preu.
2.b) Taller d’Acompanyament
Es proposa de fer un taller en què les companyes més experimentades, triïn dos casos
anònims i expliquin la teoria al voltant del cas, i que posteriorment es faci un joc de rol
reproduint un cas pràctic inventat.
Es proposa el diumenge 6 de novembre al Pou de la Figuera.
Caldria començar a fer-ne difusió ja perquè no ens trepitgin la data, i començar a contactar amb les entitats convidades interessades: entitats de la Marea Blanca, associacions
veïnals i entitats contra el racisme.
2.c) Accions sobre Empadronament
Problemes detectats
•

A l’OAC no sembla que es pugui fer empadronament sense domicili fix; tècnicament s’hi hauria de poder anar directament però, les companyes que acompanyen
opten per fer-ho a través de Serves Socials.

•

No es pot demanar cita a Serveis Socials si no estàs empadronat! Fins ara, demana
cita l’acompanyant (empadronada) i apareix amb la persona afectada.

•

El SAIER és només per persones estrangeres durant els dos primers anys.

•

Quan li atorguen un domicili fictici, Població li dóna una adreça que no és la matei xa del Serveis Socials que l’han atès, i sovint l’adreça no té bústia o es perd el correu! Es recomana que donin com a adreça, l’adreça del CAP.

•

La comunicació entre treballadora social del CAP i Serveis Socials de l’Ajuntament
no sembla que rutlli.

Reivindicacions
•

Que no sigui la Guàrdia Urbana qui verifica el no-domicili-fix.

•

Una bústia, junt amb el domicili fictici, on poder rebre el correu.

•

Es proposa que sigui la treballadora social del CAP qui fa la feina de Serveis Socials de l’Ajuntament. Però, no s’acaba de veure clar perquè l’empadronament no
només és un problema de salut. Sona més bé que, sempre que hi hagi algú sense
TSI, sigui dirigida a la treballadora social del CAP i que aquesta sigui qui fa l’acom panyament.

Hi ha una reunió amb la Gemma Tarafa pel 14 de setembre a les 19h (la que es va anul·lar
d’abans de l’estiu) convocada per Marea Blanca al carrer Calàbria 66.
Propostes d’acció
Sona que una acció hauria d’anar enfocada a l’OAC. Es recupera la idea de «reclamacions
massives». Es parla també de fer un «teatrillo», algú que es fa passar per sense-sostre i
mirar d’empadronar-lo a l’OAC, però no es desenvolupa.

Es proposa fer primer el Taller d’Acompanyament/Empadronament, per què tothom tingui una visió completa, i reprendre el debat.
2.d) Accions contra Facturació a Urgències (com Sant Pau) a Mar i Clínic
Es proposa als grups influents a Mar i Clínic de «replicar» l’acció que es va fer a Sant Pau
contra la facturació d’urgències. Totes van mostrar interès, per tant, preguntem directament quin dia ho poden/volen fer.
3. Materials pendents
•

Tríptic d’AP: Es mostra una primera versió i es demanen opinions/col·laboracions
sobre:
◦ idees per les icones
◦ contingut per omplir els espais en blanc

•

Carta a professionals: falta maquetar, estarà en breu (text).

•

Enquesta d’AP: falta maquetar, estarà en breu (text).

•

Estan desenvolupats tots els eixos d’AP, ara cal pensar què fer-ne (taller, web...)

4. Reorganització
No es tracta per manca de temps.
5. Altres
5.a) Estudi de Sâo Paulo sobre accés a Sanitat Pública
Un company de la Universitat de Sâo Paulo està fent un estudi sobre l’accés a la Sanitat
Pública i ens ha vingut a visitar. Durant l’esmorzar, hem pogut intercanviar impressions i
compartir experiències dels dos països, que segons sembla, no són gaire diferents.
5.b) Propera Trobada
24ª Trobada dedicada a l'Atenció Primària
diumenge 9 d’octubre a les 10h
a La Negreta (Gòtic)
amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accions d’AP (tallers i accions)
Accions de rebuig al Reial Decret
Materials d’AP
Seguiment del tema Facturacions a Urgències de Sant Pau
Devolució de Reunió amb Empadronament
Taller d’Acompanyament (empadronament) 6-nov
Preparació de Manifestació a Tarragona 23-oct
Reorganització de la Campanya

