ACTA DE LA 33ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
«La Negreta» del Gòtic
diumenge, 14 d’octubre de 2018
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Gràcia, Guinardó, Eixample, Gòtic, Clínic
Ordre del dia
1. Campanyes/Convocatòries
2. Casos/Tancada de Migrants
3. Altres
1. Campanyes/Convocatòries
Campanya «Donem vida a l’Atenció Primària»
Marea Blanca engega la campanya «Donem vida a l’Atenció Primària». Hi ha fulletons,
punts de llibre, xerrades i actes. Es parteix de que posar taules per demanar més llits no
és suficient si no s’enforteix l’AP. També s’estan fent mocions als ajuntaments.
Les institucions (conselleria) no reconeixen com a interlocutors els moviments socials
(Marea Blanca) i prefereix trobar-se amb organitzacions verticals (sindicats).
Dilluns 29 d’octubre a les 11h, coincidint amb la trobada periòdica de la Marea Pensionista, es fa un acte davant la porta de l’ICS.
Actualment, el model al què s’està tendint és a fraccionar l’AP per patologies i funcions
en equips especialitzats (ENASPIC), diluint-la i trencant la longitudinalitat, eliminant
qualsevol referent. Sembla que en aquest model sempre es parla d’«enfortir l’AP» mentre s’està disgregant.
(L’ajuntament va aconseguir desprivatitzar l’atenció domiciliària però, no va passar a encarregar-se’n l’equip d’AP sinó directament l’ICS, és a dir, uns altres equips).
Farem un article a la web explicant la campanya. A banda, que cada grup miri de fer difusió amb els seus mitjans.
Informe «6 anys d’Exclusió Sanitària» de la Pasucat
Es presentarà el dimarts 23 d’octubre a les 11h al Col·legi de Periodistes. La 1ª hora serà
l’explicació de l’informe, i la 2ª, taula rodona amb polítics a partir de la pregunta «què
pensen de la universalitat» (han confirmat PSC, Comuns, ERC i Convergència).
Pengem a la web la convocatòria, l’informe i la postura de la Pasucat sobre el nou RD
d’universalitat.
Queda pendent redactar les nostres peticions; entre d’altres, que la conselleria reglamenti l legislació vigent.

2. Casos/Tancada de Migrants
Casos
S’enregistren els casos a la Pasucat i en un full de càlcul, per saber el què estem fent. Tenim algun problema a l’hora d’enregistrar, ja que les persones que fan els acompanyaments estan massa enfeinades.
Tancada de Migrants
Es segueix anant a la tancada de l’antiga escola Massana (permanències els dimecres de
16 a 19h).
S’estan aconseguint moltes targetes via Creu Roja; es considera una via no normalitzada,
aquesta targeta només dura un any, i caldria limitar aquesta via només pels casos d’indocumentació.
Arriba gent de municipis sense domicili fix. Una solució és empadronar-se sense domicili
fix a Barcelona, demanar una targeta a un CAP de Barcelona i anar a un CAP del municipi
i demanar el trasllat, exercint el dret a lliure elecció de CAP. Sabem que posen pegues
(«no és la teva zona») però, cal exigir-ho; es pot posar en contacte la persona afectada
amb la Tancada o el grup de Marea Blanca del municipi corresponent.
La situació a la Tancada comença a ser desesperant, arriba moltíssima gent, fins i tot d’altres comunitats. No està clar quin és el seu futur.

3. Altres
a) Propera trobada
Cal treballar com a primer punt el futur de la Campanya Jo Sí Sanitat Universal.
La propera trobada (34a) serà:
Diumenge, 11 de novembre de 2018 a les 10h
(lloc per determinar)

