ACTA DE LA 46ª TROBADA
DE LA CAMPANYA JO SÍ SANITAT UNIVERSAL
(per videoconferència)
diumenge, 11 de abril de 2021
Ordre del dia
1. Vacunació a persones sense TSI
2. Empadronament
3. Altres
1. Vacunació a persones sense TSI
El CatSalut ha habilitat un formulari per tramitar la vacunació de persones sense TSI pe rò, el formulari demana un número d’identificació, i no tota la gent en té; a més, hi diu
que es comprovaran les dades, i per tant no sembla una bona idea inventar-se el número.
La Pasucat està preparant d’enviar unes preguntes per aclarir el tema:
•

Què passa amb la gent sense identificació?

•

Què significa que comprovaran les dades?

•

Acabaran obtenint la TSI? amb quina caducitat?

La campanya Jo Sí Sanitat Universal i Papeles para Todos, ens adherim i signem les preguntes conjuntament amb la Pasucat.
Es fa constar a més que es sol fet d’existir aquest formulari, és un reconeixement implícit
de que no tothom té TSI i per tant no tothom té accés a l’atenció sanitària.

2. Empadronament
Segueix sent el principal problema.
Les companyes de Gràcies ens expliquen que en un centre municipal d’acollida de gent
sense llar (depenent dels Serveis Socials de l’Ajuntament), sabem que el 40% no té padró, i per tant, tampoc no té TSI. És a dir, que ningú no els ha ajudat/acompanyat/trami tat el padró municipal i la TSI.
Acordem enviar una carta als Serveis Socials de l’Ajuntament demanant resposta administrativa i preguntant com garanteix l’ajuntament la tramitació del padró i la TSI. Obrim
un pad per acabar de polir la carta. Redactarem també una carta similar, no per obtenir la
resposta administrativa sinó més propositiva, per informar als centres.
Una altra companya ens explica el cas de Corbera, en què fa 2 anys es va aprovar a l’ajun tament l’empadronament sense domicili fix, i encara avui no està en marxa. Al CSO Ca La
Bandida, s’ha instal·lat una oficina d’assessorament al respecte, cada segon dimecres de
mes. El primer cas que han intentat tramitar ha estat un cúmul de despropòsits amb un
munt de pegues administratives. El CSO farà un comunicat i en principi, Jo Sí Sanitat Universal el podrà recolzar.

3. Altres

a) Petita Valoració
Una companya fa una petita valoració de la feina que estem fent a la campanya Jo Sí Sanitat Universal. Entre altres reflexions, diu que la llei no serveix de res si la gent no es tem al darrera per fer-la acomplir; és a dir, que la feina que estem fent és més necessària
que mai.
A més, estem d’acord que ens manca una mica d’organització. Acordem nomenar una
persona que faci de «secre» i s’encarregui de convocar.
b) Propera Trobada
Serà:
Diumenge, 9 de maig de 2021, d’11 a 13h

