ACTA DE LA 27ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
AVV «Joan Maragall» del Guinardó
diumenge, 18 de juny 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
AVV Clot-Camp de l’Arpa
Tancada Clínic
Grup d’Acompanyament del Poble Sec
Ordre del dia
1. Línies de Treball
2. Organització
3. Altres
1. Línies de Treball
A partir de les tres línies de treball que teníem consensuades (exclusió explícita, exclusió
implícita i atenció primària), arribem a la conclusió que els tres punts clau en els què cal
centrar-nos són:
•

Empadronament: Sembla que algunes coses s’han solucionat però, encara hi ha
moltes dificultats en casos sense domicili fix i/o sense suport documental. A la pàgina web de l’ajuntament sembla més senzill de trobar la informació però, a les
OAC segueixen sense tenir-ho clar. A més, el silenci administratiu de l’ICR de Serveis Socials segueix sent negatiu.

•

Cobrament a Urgències: Es segueixen produint. Ara ja hem confirmat que alguns
hospitals tenen la facturació externalitzada a una empresa privada que cobra a comissió.

•

Atenció Primària (AP): Recolzem Rebel·lió Primària. Ja no es pot signar el manifest
però, òbviament sí recolzar la lluita (que de fet, ja hem recolzat presencialment). A
més, reproduirem el manifest i, en lloc de «criticar» el famós punt 4, el reforçarem
«en positiu» amb la nostra interpretació.

Sobre l’exclusió implícita, es remarca que la lluita per l’AP ja és una lluita contra l’exclusió
implícita.
Pel què fa a la implícita als hospitals, es segueix a 4 hospitals, com a veïnes, no ben bé
com a campanya (Mar, Clínic, Bellvitge i Sant Pau). Es recullen signatures i reclamacions
(no gaires, la gent sembla tenir por de reclamar). A més, està Vall d’Hebron, que estan a
un altre nivell (es reuneixen amb la direcció, discuteixen cas per cas, els metges mateixos
deriven a Sap Muntanya...)

Sembla que hi ha dificultats per conjugar reclamacions d’exclusió implícita amb reclamacions per facturació (explícita). En la majoria d’hospitals són portes diferents. Farem un
cartell per «informar» a la sortida d’urgències amb el text: «Facturar Urgències és il·legal.
Si t’han facturat un servei d’urgències truca al .... o escriu a...»
Sembla que no estem fent res amb les reclamacions que recollim, una mica per manca
d’organització.
Sobre l’AP, es recorda que el proper 30 de juny a les 12h, les treballadores dels CAPs surten a la porta (com ja van fer un altre dia) i que estaria que cada barri anés a donar-hi suport.
També sorgeix la necessitat de debatre i reflexionar sobre el concepte d’autogestió, que
està clar que no tothom vol dir el mateix.

2. Organització de la Campanya
S’acorda que les trobades tinguin una periodicitat mensual, que en lloc de fer-les sempre
diumenge pel matí, alternem diumenge-matí / dilluns-tarda, i sobretot, que mai no acabem una trobada sense posar data/lloc per la propera; a més, mirarem de tornar a fer
cada trobada en un barri diferent.
Sobre la presa de decisions, de cara a posicionaments i adhesions a manifestos, s’acorda
posposar sempre la decisió a la següent trobada i assegurar-nos que es tracta a l’ordre
del dia; cal assegurar-se que, si la persona de contacte que té la informació no pot venir,
que traspassi la informació a algú altre; i sobretot, passar els documents necessaris amb
prou temps perquè tothom pugui tenir una idea prèvia.
Es proposa que si hi ha decisions que mostren prou quòrum per correu, no calgui esperar
a la següent trobada. S’al·lega que no tothom té sempre el correu disponible, que de vegades les esmenes no són pràctiques de fer per correu. Es recorda, això sí, que hi ha deci sions que no cal prendre perquè ja estan preses, és a dir, si ens conviden a participar
d’una xerrada o anar a una reunió externa, endavant.
També es proposa que el barri que fa d’amfitrió d’una trobada sigui qui s’encarregui de
convocar. En general sembla bé però, no s’acaba de concretar.
Sobre la gestió dels casos, s’opina que el circuit de resolució tampoc no està tan mala ment, malgrat que òbviament se’ns estiguin colant casos.
Es parla de com compartir-los i/o derivar-los, ja que de vegades sembla es resolen en un
barri i no transcendeixen. La companya que fa més acompanyaments demana que no la
deixem sola, sobretot per correu. Poble Sec proposa passar una mena de resum periòdic,
per recordar que encara hi ha casos, i potser publicar-los a web de manera anònima.

3. Altres
El Tribunal Permanent dels Pobles es presentarà a Barcelona i ens proposen de redactar
la situació a Catalunya en l’apartat «arribada» (divideixen la vulneració dels drets humans
en tres apartats, els de l’origen, els de la travessa i els de l’arribada). També ens demanen
de participar en les taules de treball (7 de juliol) i en la difusió.
S’APROVA, surt gent per redactar la situació a Catalunya conjuntament amb la PasuCat.
La companya reenviarà el correu amb el calendari i que la gent s’apunti. El dia final és el 8

de juliol, i hi anirem a donar suport amb samarretes, pancarta i piruletes.
A més, la companya que cobra per fer cursets i que destina els diners a la campanya, ens
recorda que en té d’acumulats.
I finalment, com cada any per Sant Joan, La Negreta demana que col·laborem a la revetlla com a grup que fa ús de l’espai.
La propera trobada (28ª) serà:

Dilluns, 17 de juliol de 2017 a les 18h30 a l’AVV «Joan Maragall» del Guinardó

