
ACTA PLATAFORMA SANITAT SARRIÀ-SANT GERVASI (dimarts 21 de gener) 
 
1. Cas Maria i  Charo i manca de subministrament medicaments farmàcies 
- La trobada amb Francesc Vendrell, representant del Síndic de Greuges va anar prou bé: 

- trucaran al CAT Salut i preguntaran què estan fent  per solventar el problema i si cal 
parlaran directament amb el Boi Ruiz. 
- SICOM ha començat a fer un vídeo i anirà a parlar amb en Moreso, cap de 
trasplantaments de la Vall d’Hebró. 

- caldria buscar més casos de trasplantament que tinguin problemes amb l’obtenció de 
medicaments per tal de poder-los fer públics i així es pugui fer més pressió per buscar uns 
solució: 

- Preguntar-ho a les farmàcies. 
-  Preparar escrit i enviar a metges de trasplantament explicant com està la 
situació perquè ho puguin explicar pacients i adreçar-los a nosaltres. 
- L’Associació de Veïns de Sant Gervasi farà un correu explicant el cas i 
preguntant si se sap de més casos. 

- ICV/EUiA ha presentat dues preguntes parlamentària. Si no s’està d’acord amb la resposta es 
pot intervenir al Parlament (comissió i després sessió plenària). 
- També es pot fer a l’Ajuntament per veure si es pot solventar per la via assistencial. S’ha de 
parlar amb la Isabel per veure si ho veu bé i que es pot fer.  
- Per estendre el problema es podria anar al Plenari del districte, explicar-ho i demanar que es 
busqui alguna solució. Si elles no poden es pot parlar en nom d’elles (nosaltres o algun 
familiar). 
 
2. Preguntes a Boi Ruiz. Hi ha un PAD obert per elaborar les preguntes i intentar que els 
membres de l’Assemblea i participin. Només hi ha escrit dues persones. S’investigarà si hi ha 
d’haver actes al barri. 
 
3. Actuacions: 
- paradetes: dilluns, 10 de febrer a Gal·la Placídia, a les 18 hores;dilluns 24 a la mateixa hora (ja 
es decidirà el lloc) 
-   Es seguiran recollint signatures, però s’hauria de contactar amb la plataforma per coordinar-
ho. 
-    Es considera que ens hauríem de coordinar amb la plataforma de sanitat. 
- Es parla sobre la retirada de la targeta sanitària als emigrants. Es pot plantejar a la propera 
reunió de la plataforma de sanitat de Barcelona. De totes maneres la Generalitat ha dit que a 
Catalunya no ho aplicarà. 
- Es podria fer un escrit sobre la situació sanitària del barri a partir de l’informe de la 
conselleria de salut sobre el funcionament i la situació dels CAPS. Es preguntarà a en Josep 
Martí si ell o els seu grup sanitari han analitzat l’informe. Millor que ho fes una persona entesa 
en la matèria. 
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