
GRUP DE TREBALL DE SANITAT – 27/5/14 – 19.30h 
SARRIA ST GERVASI EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA 
 
Problema del proveïment de medicaments i de retirada de farmàcia gratuïta  
Es parla de la reunió amb el dep. de Salut i del correu que s’ha rebut en relació a la reclamació 
del protocol que estan preparant per als casos del desproveïment. Es conclou que cal seguir 
pel mateix camí reclamant el protocol per a tots els malats i no parar de fer-ho, ara que tenim 
els contactes de les persones importants del departament. 
 
Acompanyament noia brasilera 
S’explica el cas de una noia brasilera que va acudir al grup cercant informació per obtenir la 
targeta sanitària, la qual li havien denegat. En constatar que està empadronada des de fa un 
any, li hem dit que la pot sol·licitar, li hem explicat els passos que ha de fer i ens hem oferit a 
acompanyar-la quan hagi d’anar al Cap a fer la sol·licitud. 
 
Acte de sanitat al districte  
Es farà el 2 de juliol i ja estan confirmats els ponents i fet el cartell. Per fer-ne difusió, es farà: 

- Enviament  a la coordinadora del barri del l’acte animant a que en facin difusió 
- Cap el 15 de juny s’anirà a visitar a les entitats de Sarrià que puguin estar més 

interessades en la xerrada (casal avis, veïns, cap...) i es deixaran cartells i octavetes 
(data en funció de la disponibilitat de l’Anna i el Toni) 

- El 26 de juny es farà un encartellament per tot Sarrià i a St. Gervasi es farà tota la 
setmana. 

 
Articles sobre sanitat al districte  
L’article es publicarà al blog quan ja s’hagi publicat a d’altres mitjans del barri. S’ha d’acabar de 
fer la gestió amb l’associació de veïns de Sarrià i ja s’ha fet amb les de Vallvidrera i Putget i 
està en marxa. 
 
Hospital Clínic  
La campanya s’inicia amb una paradeta els dies 2 i 3 de juny al mateix hospital on es repartiran 
octavetes i models de reclamació. Es pregunta perquè no s’ha fet també un model de dret a 
petició i s’esbrinarà en la propera trobada o via correu electrònic. 
Es passarà el doodle de la paradeta perquè tothom de l’assemblea que pugui s’apunti a les 
hores que estarà en marxa. Es farà assemblea de valoració al finalitzar el dia 3. 
 
Preguntes ajuntament 
S’enviarà un correu a la Isabel per a veure la possibilitat de continuar incidint en el tema de la 
vacunació 
 
Calendari: 
Cap el 16/6 – visita a entitats de Sarrià 
26J – dijous: encartellament debat i xerrada 2 juliol 
30J – dilluns:  Casa Sagnier,grup de sanitat a les 19.30h 
2jul- dimecres: debat i xerrada Casa Orlandai  - 19h 
 
 
  


