
ACTA SARRIA – ST. GERVASI EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA  
18/3/14 – 19.30h  
 
1. Repàs acció dels barris 
Ja no fan paradetes i ja han repartit molts fullets sobre la privatització, la medicalització i 
l'exclusió sanitària. De signatures se n'han recollit més aviat poques, i potser algun barri les 
porta al districte. Ara mateix, l’acció dels barris se centra més en els grups d’acompanyament, 
vessant en què s'està ampliant el concepte d'exclusió sanitària (llistes d'espera, facturació 
indeguda a urgències, manca accés als medicaments...).  

Quant als grups d’acompanyament, es comenta que el 30 de març es farà la 3a trobada de 
grups d'acompanyament, en què es tractaran qüestions conceptuals, d'estratègia futura i de 
coordinació interna. 
 
2. Cap a on anem, ara? 
Es proposa fer un acte de sanitat important al districte per aglutinar gent i refundar d’alguna 
manera la Plataforma. Per a això, seria bo que el Pep Martí pogués assistir a la propera reunió 
del dia 29 d’abril, per parlar d'això i del que està movent en relació amb les llistes d'espera. 

També es proposa fer un article sobre la situació de la sanitat al districte prenent com a base 
tota la informació que hem anat obtenint al llarg d’aquests mesos (preguntes a l’Ajuntament, 
informes CAP, informes dels districtes, entrevistes amb els metges i treballadors socials...). En 
relació amb les preguntes de l’Ajuntament, es comenta que també es podria preguntar si els 
CAP tenen controlades les vacunes que es posen als nens, que ens molts casos es vacunen 
per la privada (en principi, els CAP ho haurien de tenir controlat). S’intentarà enviar una 
proposta de pregunta perquè es tramiti convenientment a l’Ajuntament. 

Es recorda que, per al dia 2 d'abril, s'està preparant una acció arran d'una jornada, en què 
participa J. M. Padrosa, que presenta un programa sobre la cronicitat i que se celebra al nostre 
districte; el programa en qüestió pretén detectar als barris les persones amb malalties  
cròniques per atendre-les a casa en cas que es descompensin. 

També s’explica que el servei de radiodiagnòstic de la Plató està en lluita (una empresa 
diferent de l’Hospital), i es decideix posar-s'hi en contacte perquè ens expliquin el seu cas per 
fer-ne difusió i, si es dóna el cas, unir forces. En aquest sentit, es planteja la possibilitat de 
convidar-los a l’acte gran que s’ha proposat de fer. 

Pel que fa a les reunions del Clínic, hi continuarem anant per saber què es fa i es diu. La 
propera reunió és el dia 27 de març a les 18.30 h al carrer Calàbria, 262. 
 
3. Problema proveïment de les farmàcies  
El 4 d’abril a les 9.00 h s’acompanyarà la Charo i la Maria en una reunió amb la delegada de 
Salut de l’Ajuntament. El problema de manca de medicaments a les farmàcies encara no està 
resolt, tot i les informacions de solució obtingudes per la Generalitat i el Síndic de Greuges. 
Quant a la Charo, la seva farmàcia gratuïta està pendent d’una instrucció de la Generalitat, que 
seria un pedaç a l’ordre de l’INSS, que ha fet que la Charo hagi de pagar un 40 % dels 
medicaments que necessita. Aquesta instrucció podria ser recorreguda, però com a mínim es 
guanyarien uns quants mesos de tranquil·litat. 
 
4. Propera reunió 
Casa Orlandai - 29 d'abril a les 19 h. 

http://www.espaicoordinacio.net/2014/03/11/3a-trobada/
http://www.espaicoordinacio.net/2014/03/11/3a-trobada/
http://www.uch.cat/activitats/i-jornada-transversal-datencio-a-la-cronicitat-que-necessito-que-oferim.html



