MEMÒRIA COMISSIÓ SALUT 2017: ASSOC. VEÏNAL VILA DE GRÀCIA
Com treballem?
La Comissió de Salut de l’AVVila de Gràcia treballem dins el «Grup de Salut de
Gràcia» en el que hi participen persones a nivell individual i les que formen part
de JoSí Sanitat Universal Gràcia i del Grup de Salut de l’AVVila de Gràcia.
Què fem?
Defensem una sanitat pública universal (sense exclusions) i de qualitat a càrrec
de fons públics. Treballem bàsicament en dues àrees:
1. Contra l’exclusió sanitària: negació de la TS i l’atenció urgent, provocada per
la llei 16/2012 aprovada pel govern espanyol
2. Per la millora de la nostra salut i un sistema sanitari públic i de qualitat que
enforteixi l’AP i desmedicalitzi les nostres vides
Com ho fem?
1. Contra l’exclusió sanitària:
. Fem acompanyament a les persones excloses, perquè s’incompleixen les lleis
que donen dret a l’atenció sanitària de Catalunya, per problemes burocràtics
que dificulten aconseguir la TS o l’empadronament.
. Denunciem les entitats que deneguen aquests dret incomplint la legalitat
vigent a Catalunya o posen traves burocràtiques (CAP, Urgències, Districte)
. Treballem, junt amb altres col·lectius (JoSí, PasuCat...), per aconseguir una
assistència sanitària universal a càrrec de fons públics i siguin derogades les
lleis que des del 2012 han trencat el dret universal i per aconseguir millores en
el padró a l’ajuntament de Barcelona (reconeixement del silenci administratiu
positiu)
2. Per la millora de la nostra salut i del sistema sanitari:
- Fem debats per reflexionar i buscar eines que ens permetin enfortir una
atenció primària i comunitària que afavoreixi la desmedicalització de la nostra
vida, disminuir les desigualtats en salut, combatre la precarietat social i
ambiental, recuperar els nostres sabers i enfortir les relacions
- Treballem en xarxa amb altres grups de Gràcia: Salut entre Totes i Grup
Feminista de Gràcia i de Barcelona: Rebel·lió primària, JoSí, Marea Blanca...

Què hem fet durant any 2017?
Realitzat i col·laborat en diversos debats a Gràcia sobre la desmedicalització:
Vacuna del Papil·loma: les dones decidim
Abordatge no farmacològic en la prevenció de fractures en gent gran.
Què fem del colesterol?
Violència obstètrica i farmacològica
Participat en diverses taules de Salut Comunitària en els CAP:
Vallcarca, Pare Claret - Vila de Gràcia
Participat en la Comissió de Salut del Districte
Participat en reunions diverses junt amb JoSí i PasuCat i hem aconseguit del:
Ajuntament de Barcelona, millores en el Padró municipal
CatSalut, millores en la clarificació dels drets a l’atenció sanitària
Col·laborat en campanyes junt amb Rebel·lió Primària en de suport a l’AP
Concentracions en els CAP
Distribució de material informatiu
Proposta de treball 2018
Contra l’exclusió sanitària:
Seguir fent acompanyaments i denunciant la denegació de la TS i el cobrament
per l’atenció urgent a les persones que no disposen de TS
Treballar perquè l’ajuntament de Barcelona dins l’empadronament sense domicili
fix consideri el silenci administratiu de l’ICR positiu
Continuar treballant amb altres col·lectius per denunciar i donar màxima difusió
a l’exclusió sanitària (TS , atenció urgent o Padró) fins aconseguir el dret a
l’atenció sanitària universal
Per la millora de la nostra salut i del sistema sanitari
Seguir treballant per la desmedicalització de les nostres vides i una AP forta
Treballar per una Salut Comunitària que doni resposta a les desigualtats en
salut i socials amb un fort protagonisme de la ciutadania
Continuar enfortint el treball en xarxa amb altres grups de Gràcia i enfortir el
nostre grup
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