ACTA DE LA 32ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
«La Violeta» de Gràcia
diumenge, 22 d’abril de 2018
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Grups d'Acompanyament de Gràcia, Guinardó, Eixample i Poble Sec
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Valoració de l’Acció del Clínic
Tribunal Permanent dels Pobles
Empadronament a Badalona i L’Hospitalet
Casos
Altres

1. Valoració de l’Acció del Clínic
Vam ser unes 50 persones i van venir dos mitjans (El Diari de la Sanitat i El País). Es van
posar unes 30 reclamacions. També va venir el noi colombià que li van facturar 4.500€ i
que va posar la seva pròpia reclamació individual. Ningú no ha rebut encara cap resposta,
ni de la reclamació massiva ni el noi.
La Pasucat està redactant un text per denunciar que el CatSalut no ha respost la recla mació individual del noi colombià; al·leguen que han respost als mitjans i ja ho donen per
fet, i que ja serà el Clínic qui respondrà a l’afectat.
Quan rebem resposta de la reclamació massiva, publicarem la resposta amb els comentaris pertinents i actuarem en conseqüència. A més, proposem a Tancada Clínic a veure si
volen pressionar demanant una entrevista amb la direcció.
En general es valora l’acció positivament però, es comenta que el fet que els mitjans es
concentrin en els casos individuals eclipsa el discurs general i no s’aprofundeix en la problemàtica real. Segurament no hi podem fer res, és la manera de fer dels mitjans.

2. Tribunal Permanent dels Pobles
Al maig/juny es fa la tercera audiència a Barcelona sobre Gènere, Menors i Frontera Sud.
El proper dimarts 24 a les 19h al Pati Llimona es convoca assemblea oberta per prepararla.
Ja vam acordar participar-hi. Hi aportem un cas concret (que ho té tot: urgències, menor i
embarassada), a veure si la família el vol denunciar al TPP. També s’hi aporta la casuística
en general i el registre de casos fins a la data.
Es recorda que «aportar» al TPP vol dir presentar al Tribunal perquè sigui jutjat.
Es demana que tots els grups d’acompanyament mirin de recuperar casos sobre gènere
i/o menors, no per portar-los en concret però, si per recordar-los a l’hora d’exposar al
TPP.

3. Empadronament a Badalona i L’Hospitalet
A Badalona, per telèfon diuen que tenen un circuit per empadronament sense domicili
fix, similar al de Barcelona. Quan arribes, ningú no té ni idea de res, et donen hora per
d’aquí tres mesos, posen moltes dificultats per aconseguir el reconeixement de residència...
A L’Hopitalet no tenen protocol ni circuit ni res de res. S’estan solucionant casos a través
de Mujeres Palante i una persona de l’OAC però, de manera totalment informal.
Proposem reunir-nos amb la Pasucat pel tema específic de l’empadronament, amb els
punts serien els següents (se n’encarrega AV de Poble Sec):
1 Compartir informació:
1.1

Estat d’empadronament a cada municipi i barri (ho han estat estudiant)

1.2

Coordinació amb Obrim Fronteres

1.3

Coordinació a les reunions amb ajuntaments sobre empadronament

2 Saber si hi ha grups a Badalona i Hospitalet que treballin l’empadronament
3 Proposta de trobades, per municipis, amb grups locals per contrastar, formar si cal
i derivar casos

4. Casos
Recordem que a més d’enregistrar els casos a la Pasucat, cal enviar un resum de la seva
resolució a la llista josi_curro@lists.riseup.net.

5. Altres
a) Reclamacions a Urgències de nit
Sabem que durant les urgències a Sant Pau no es poden posar reclamacions; et donen el
full però, no te l’enregistren, et diuen que tornis demà de dia. Al·leguen que el llibre de
reclamacions està en un despatx i aquest està tancat durant la nit.
Això és una trava a les reclamacions. Caldria mirar la llei amb detall però, segurament o
l’estan acomplint i caldria exigir que ho fessin.
b) Empresa de Facturació de Sant Pau
Es comenta que quan Gràcia va «denunciar» l’empresa de facturació de Sant Pau al Con sell de Salut, i que fou abans dels articles a premsa que li donen la raó a Gràcia, l’hospital
ho negava rotundament i l’ajuntament es va posicionar a favor de l’hospital. Ara que ha
sortit publicada la veritat, Gràcia els passarà «pels morros» els articles en qüestió; i que
sap molt de greu que l’ajuntament es posicioni amb l’hospital titllant les veïnes de mentideres.
c) Guia del Dret a l’atenció Sanitària Pública (Pasucat)
Ens hem adonat que a la Guia de la Pasucat no surt res del conveni amb la Creu Roja, cal
actualitzar-ho.

d) Tancada de Migrants
Persones migrants, organitzades a través de la Casa del Inmigrante, han fet una tancada
a l’antiga Escola Massana. Anirà gent a veure’ls per explicar com aconseguir la TSI i per
portar-li papers.
e) Xerrades a Instituts
Les dues xerrades a l’Institut Milà i Fontanals van anar molt bé.
f) Properes trobades
La propera trobada (33a) serà:
Diumenge, 27 de maig de 2018 a les 10h30
a l’AVV «Joan Maragall» del Guinardó

