
Assemblea 10 de desembre 2013-12-11 
 

 Problemàtica proveïment de les farmàcies. Cas particular de la Maria, veïna del 
barri 
La Maria, veïna del barri, va contactar amb la Plataforma Sarrià-Sant Gervasi en 
Defensa de la Sanitat Pública, per explicar la seva situació: necessita inexorablement 
una certa medicació perquè està transplantada de ronyó. I ara té problemes a l'hora de 
que les farmàcies li subministrin el medicament. Com que el medicament és car, moltes 
farmàcies opten per no comprar-lo a causa de l'impagament per part de la Generalitat. 
Aquesta situació, que s'arrossega des de fa set mesos, s'ha agreujat molt darrerement. 
Sembla que, des del CatSalut i l'Hospital del Vall d'Hebron, s'està plantejant la 
possibilitat de subministrar aquest tipus de medicament directament a l'hospital. Això 
suposaria un estalvi econòmic, perquè al cost del medicament, no caldria afegir-hi el 
marge de benefici de les farmàcies. Però aquest opció topa amb l'obstacle de que el 
CatSalut disposa d'una partida pressupostària per a despesa farmacèutica hospitalària i 
una altra per a despesa farmacèutica dispensada a través de farmàcies. Hi ha dificultats 
per transvassar diners d'una partida a una altra. 
Avui (11 de desembre) a les 16h30m, la Maria, acompanyada per membres de la 
Plataforma, té una entrevista al diari El País. 
Paral·lelament, s'informarà la gent de la Directa d'aquesta problemàtica, per si el tema 
els interessa. 
 

 Properes paradetes informatives 
Se'n farà una, diumenge 15 de desembre pel matí, aprofitant la fira anual de Nadal a la 
plaça de Sarrià. De les 11h 30m en endavant. A més de les octavetes informatives sobre 
sanitat, repartirem les nadales de l'Assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi, que aquest any 
pretén sensibilitzar en contra de l'aberrant despesa militar. També tindrem informació 
sobre la reforma de les pensions. 
 

 Estratègia per a futurs actes públics d'en Boi Ruiz (o membres de cúpula de 
Sanitat) 
Després de la intervenció d'un membre de la Plataforma en un acte on en Boi Ruiz 
presentava els pressupostos de Sanitat, s'ha vist la necessitat de que ens organitzem per 
participar en possibles actes futurs. 
S'acorda que cal assistir-hi en grup i dur una col·lecció de preguntes preparades 
prèviament. 
Per tal d'elaborar la llista de preguntes, s'obrirà un document (un pad) on tothom podrà 
proposar qüestions, queixes, comentaris… dirigits a en Boi Ruiz (o algun dels seus 
acòlits de la Conselleria). 
S'acorda d'enviar un missatge a a tots els subscrits al correu de l'assemblea demanant-
los què preguntarien a en Boi Ruiz. Així participaran en aquesta iniciativa. Es prepararà 
un esborrany d'aquest missatge i passarà pel vistiplau del grup de sanitat. 
 

 Visita al CAP Adrià 
Alguns membres de la Plataforma es van entrevistar amb l'Adjunta a Direcció del CAP i 
li van dirigir una sèrie de preguntes dirigides a conèixer la situació del CAP i de quina 
forma hi incideixen les retallades. Ens va dir que, des del CAP, no estan autoritzats a 
donar aquest tipus d'informació i ens va adreçar al Gabinet de Comunicació de l'ICS.  



S'acorda dirigir un escrit a la Direcció del CAP, amb la petició que ens responguin per 
escrit les preguntes que hi formularem. 
 

 Entrevista amb l'agent d'acollida del districte. 
Està pendent. Es mirarà de concertar-la aviat. 
 

 Informes de la Generalitat sobre els CAP 
Deures de vacances per Nadal: mirar-nos els informes 
 

 Propera assemblea: 21 gener 2014, a les 19h30m a Casa Orlandai 
 


