
Memòria Comissió de Salut 2016

La Comissió de Salut de l’Associació Veïnal Vila de Gràcia continua treballant en un projecte 
comú amb el Grup d’Acompanyament de Gràcia dins la campanya Jo Sí Sanitat Universal.
Els principals eixos de treball són dos:

➢ A favor d’una sanitat pública, universal, de qualitat i gratuïta en la prestació
➢ Contra l’exclusió sanitària: explícita com el no reconeixement del dret a l’atenció a 

persones nouvingudes i implícita com són llistes d’espera abusives

Principals activitats realitzades durant el 2016

➔ Per la millora de la salut i el sistema sanitari a Gràcia:
• Campanya per un CAP Vila de Gràcia gestionat per l’ICS: aconseguit

• Campanya obertura d’un CUAP Gràcia:
◦ Actualment obertura fins a 16 hores (8 a 24h)
◦ Compromís ferm d’obertura les 24 h en el termini màxim d’un any

• Xerrades dins la campanya a favor de la Desmedicalització de la vida:
◦ realitzades 2 xerrades: Violència obstètrica i medicalització salut de les dones, 

Abordatge farmacològic en prevenció fractures gent gran i colesterol

◦ participació en 3 xerrades: Desmedicalització de la viada dins la jornada de salut 
comunitària CAP Pare Claret, Com comercien amb la teva salut, En les jornades La Gràcia 
que volem dins el bloc per una Vida digna

• Campanya per una AP que sigui el centre del nostre sistema sanitari públic:
◦ iniciada amb la distribució de tríptics en els 3 CAP

➔ Contra l’exclusió sanitària:
• Seguiment de les llistes d’espera i reunions amb les direccions de:

◦  Hospital de Sant Pau, CAP Larrard, Pare claret i Vallcarca

• Vigilància de la negativa d’atenció sanitària, acompanyaments per aconseguir:
◦ Targeta sanitària individual (TS) a nouvingudes: no demandes a Gràcia 2016
◦ Padró municipal,  per aconseguir la TS: 2 acompanyaments i solucionats
◦ Denúncies per la manca de claredat de la informació de la web municipal per 

empadronar-se: sense domicili fix i amb domicili sense poder-ho acreditar 
◦ Negació atenció urgent: rebudes queixes i constatació de les negatives a centres 

sanitaris de Gràcia : H Sant Pau i H Dos de Maig. Fetes denúncies i distribuït díptic

Tasques a seguir treballant:

• Contra la denegació d’atenció urgent als dos hospitals del districte (HSPau, HDosMaig)
• La web municipal ha millorat considerablement la localització de la informació del padró

però segueix considerant negatiu el «silenci administratiu» en un termini de 3 mesos, 
fet que és una clara indefensió per la persona demandant 

• Obertura del CUAP de Gràcia les 24 hores dins els terminis compromesos
• Allunyament de la pediatria del CAP Larrard cap a l’Hospital de l’Esperança
• Continuar treballant i ampliar amb la campanya a favor de l’AP
• Continuar amb les xerrades dins la campanya a favor de la Desmedicalització de la vida
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