ACTA DE LA 22ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
La Negreta
diumenge, 3 de juliol 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 Sant Martí
Resistència Clínic
Ordre del dia
1. Materials d’AP
a) Tríptic
b) Enquesta (de SAP Muntanya)
c) Carta a professionals
d) Eixos
2. Accions
a) Facturació d’urgències a Sant Pau (valoració i propera reunió)
b) Acció a Manso (Resistència Clínic)
c) Accions pel curs vinent d’AP
3. Exclusió Explícita
a) Tallers
b) Casos
c) Accions pel curs vinent (empadronament)
4. Altres
a) Twitter

1. Materials
1.a) Tríptic d’AP
Es repassa conjuntament i en queda la següent versió definitiva. Ara només cal donar-li
format1.
1.b) Enquesta
Es repassa conjuntament i en queda la següent versió definitiva. Ara només cal donar-li
format2.
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S’hi ha compromès BFC del Guinardó.
S’hi ha compromès BFC del Guinardó.

1.c) Carta a professionals
Es penja la carta en un titanpad i hi fem les esmenes al damunt. El dia 13 de juliol, s’hi
donarà una repassada d’estil i format3 i s’enviarà a tothom com a definitiva.
1.d) Eixos
Hi ha un document amb eixos acabats, només falten els punts 6, 7 i 8. Aquests darrers
punts per acabar estan en el següent titanpad. Durant l’agost, es treballarà 4 per fer-lo
més comprensible i poder publicar-lo a la web.
2. Accions
2.a) Facturació d’urgències a Sant Pau (valoració i propera reunió)
En general molt bé però, alguns punts a millorar:
•

Alguns errors d’organització, una mica improvisat.

•

Durant el moment en què es parla amb micro, caldria tenir un discurs preparat de
caràcter humanista.

•

La resposta rebuda és protocol·lària, i demostra que la informació que reben de
CatSalut és incompleta: segueixen demanant la TSI sense oferir «declaració
responsable».

Es proposa i s’aprova redactar una «Carta Oberta» responent a la resposta de Sant Pau.
Obrim un titanpad per començar5, passarem abans la carta a les advocades de la PasuCat
i en farem difusió a premsa (un parell de dies abans). Seria bo publicar-la abans de la
reunió prevista amb Sant Pau.
La reunió prevista amb Sant Pau és el 14/07/2016; hi ha la reunió preparatòria proposada
pel 07/07/2016, encara no confirmat.
2.b) Acció a Manso
Concentració el 7-jul 13h30 a Manso.
2.c) Accions pel curs vinent d’AP
No es tracta per manca de temps.
3. Exclusió Explícita
No es tracta per manca de temps.
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S’hi ha compromès BFC del Guinardó.
S’hi ha compromès MJFS de Gràcia.
S’hi ha compromès MC de l’Eixample.

4. Altres
4.a) Twitter
La companya que porta el twitter demana disculpes si alguna vegada confon el compte
de la campanya amb el seu personal. A banda, tenim 50 seguidors nous i ara s’està
piulant força.
4.b) Comunicació amb Madrid
La companya que rep els correus de Yo Sí Madrid pregunta si estaria bé enviar a Madrid
la feina que anem fent a Barcelona; sobretot la feina de defensa d’AP. S’aprova i es
traduirà la informació al castellà6.
4.c) Propera Trobada
23ª Trobada dedicada a l'Atenció Primària
dissabte 10 de setembre a les 10h
a La Negreta (Gòtic)
(primera trobada després de vacances)
amb el següent ordre del dia:
1. Accions d’AP
2. Accions d’Exclusió Explícita
a) Taller sobre acompanyament
b) Accions sobre empadronament
c) Repetir acció de Sant Pau a Mar i Clínic
3. Materials
4. Reorganització de Jo Sí Sanitat Universal
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S’hi ha compromès RA del Guinardó.

