
ACTA SARRIA ST GERVASI EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA 
18/2/14 – 19.30h 
 
1. Problemàtica proveïment de les farmàcies 
- La Maria està valorant amb un advocat la possibilitat de fer una demanda 
penal, si fos així i hi haguessin possibilitats, li donaríem tot el nostre suport 
- S’ha de parlar amb l’AV St. Gervasi Sud per a veure si han tingut respostes al 
correu 
- Quan contestin la pregunta parlamentària se’n farà el màxim ressò via mitjans 
- S’explicarà el problema de la manca de medicaments al taller de Jo Sí Sanitat 
Universal (JoSí) – veure a sota – i amb la resta de barris 
- Està pendent  el tema de la pregunta al l’Ajuntament, la Isabel ens dirà alguna 
cosa i com ho podem enfocar 
- S’acorda, si és possible, portar el tema i a la María al proper Consell de Salut 
(a sota) 
- Continuarem preguntant a les farmàcies sobre el proveïment, per a veure si 
traiem més informació 
 
3. Entrevista amb l’agent d’acollida i continuació de la campanya (signatures) 
Es coordina l’entrevista, que es farà demà i es fa una llista de les possibles 
preguntes a fer. 
Pel que fa a les signatures recollides a les paradetes, abans de decidir a qui les 
presentem i de quina manera per a fer-les més visibles, es decideix comptar-les 
per tenir una idea de la quantitat i parlar amb els altres barris per a veure 
quantes en tenen i per si es vol fer una presentació conjunta. Si ho presentem 
al districte es decideix fer-ho al Ple del mes de maig. 
 
4. Reunió Hospital Clínic 
S’està preparant la campanya “Jo trio Clínic, jo trio 100% públic”, dirigida als 
usuaris de l’hospital, informant-los dels seus drets davant la derivació de 
pacients que s’està fent i, alhora, per denunciar la situació del Clínic, tant pel 
que fa a retallades com a la privatització.  
Propera reunió, 6 març a les 19 hores. 
S’acorda seguir anant a les reunions i participar en el que es pugui. 
 
5. Coordinació amb barris: taller 23F, jornades Cup 22F 
S’informa sobre el taller jurídic sobre exclusió sanitària que es farà aquest 
diumenge 23F al matí on, a més de reunir-se tots els grups d’acompanyament 
de la ciutat, es tractarà del tema d’ampliar l’exclusió a tots els supòsits (llistes 
d’espera, medicalització, etc). En acabar s’anirà a parlar amb les persones 
migrades que estan tancades tot el diumenge (convocatòria de 
Papersxtothom). 
Taller de 10.30h a 14.30h a La Negreta (AVV Gòtic) Nou de Sant Francesc, 21, 
baixos 
 
 
 
5. Informes dels caps 
La Teresa i el Xavier s’han estat mirant els informes i els Caps del nostre 
districte surten ben parats en moltes ràtios, si bé és cert que el nombre 



d’usuaris reals és molt menor que en altres Caps de la ciutat, molt més 
congestionats. Curiosament, però, la despesa farmacèutica és força igual a la 
resta. 
 
6.Consell de la Salut – 10 de març 
S’esbrinarà si el Consell és obert i si s’hi pot anar individualment o com a grup i 
a partir d’aquí decidim l’estratègia 
 
7.Propera reunió 
S’anula la paradeta del dilluns 24F per coincidir amb dia de mobilitzacions pel 
MWC. Propera reunió 18M a les 19.30 hores a la Casa Orlandai. 
 


