ACTA DE LA 21ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
La Negreta
diumenge, 22 de maig 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
Grup d'Acompanyament de Poble-sec
Tancada Clínic
Ordre del dia
1. Acció «Reclamació massiva contra facturació il·legal a Sant Pau»
2. Material «Tríptic d'Atenció Primària»
3. Altres

1. Acció «Reclamació massiva contra facturació il·legal a Sant Pau»
Es convoca l’acció pel dimecres 1 de juny a les 11h (inicialment prevista pel 25 de maig
però, posposada per l’acció a l’Hospital del Mar, com s’explica més endavant). Es farà de
manera pública, sota el títol: «Acabem amb la facturació il·legal a Sant Pau», i amb coletilla: «Tombem el RD16/2012, per una sanitat de totes i per a totes les persones».
Es convoca a l’entrada de dalt de l’Hospital de Sant Pau (Mas Casanovas, 125), Guinardó
portarà tauleta de càmping per instal·lar-nos-hi.
Tindrà el mateix format que l’acció de Sanllehy:
• es farà una presentació amb explicació de l’acció
• per parelles, anirem presentant la nostra reclamació
• s’intentarà posar reclamació en nom d’AVVs (Guinardó, Sagrada Família i Gràcia)
• si des de l’Hospital volen parlar amb nosaltres, no necessàriament aturem les reclamacions però, entrem a parlar una persona de cada barri (Gràcia, Guinardó i Eixample)
Recordem que des de l’acció s’exigeix al centre que:
a) es deixi de facturar les urgències
b) disposin de la «reclamació responsable»
c) s’adeqüi el protocol de facturació a la legislació
d) es pengi un cartell informatiu adequat.
Sobre el material, s’aprova el «full d’instruccions», el «full de reclamació» amb algunes
correccions i l’«octaveta».
Es farà una nota de premsa prèvia i s’enviarà als mitjans afins (BTV Horta-Guinardó i contactes de la PASUCAT). També es farà una altra de posterior que es farà arribar als mit jans just després de l’acció.

La PAUCAT pretenia fer un comunicat denunciant que no s’acompleix ni les promeses del
CatSalut ni les de l’ajuntament però, no tindran temps; ho faran més endavant.
La campanya de twitter queda reflectida a: https://titanpad.com/NoPaguisLaUrgencia;
caldria fer-la arribar en privat als contactes afins que ens puguin ajudar.
Cal fer un cartell de la convocatòria per pujar a web i xarxes.

2. Material «Tríptic d'Atenció Primària»
No es tracta per manca de temps.

3. Altres
a) Acció a l’Hospital del Mar
Al Consorci Mar han aprovat en caràcter d’urgència (amb vots a favor de l’Ajuntament,
com la Gemma Tarafa) uns nous estatuts que blinden les decisions de gerència, augmenta la seva capacitat de deute i obre la porta a la incursió d’empreses privades i a l’externalització de gerència, augmentant-ne el pressupost.
S’aprovaria el dilluns per part del CatSalut i les veïnes convocaran pel dimecres 25 una
concentració de protesta contra aquests nous estatuts.
Es proposa i s’aprova posposar l’acció de Sant Pau al següent dimecres 1 de juny. La cam panya Jo Sí s’adhereix a la convocatòria de les veïnes de Sant Martí que cada dimecres
munten taula i dels sindicats que les recolzen.

b) Redistribució de Comunicació
Es comenta que caldria redistribuir les tasques a xarxes; cal una persona que porti el
Twitter i una que porti el Facebook. A més, calen continguts i col·laboracions per la web.

c) Recordatori de Festa de Sant Joan
Recordem que cal col·laborar en la feina de la revetlla de Sant Joan de La Negreta, com a
usuàries de l’espai. Es passarà titanpad.

d) Propera Trobada
22ª Trobada dedicada a l'Atenció Primària
diumenge 3 de juliol a les 10h
a La Negreta (Gòtic)
(darrera trobada abans de vacances)
per treballar Materials i Accions de cara a setembre

