
MEMÒRIA COMISSIÓ SALUT 2018: 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 també hi participen persones a nivell individual i les que formem part
de JoSí Sanitat Universal Gràcia.

Què fem?
Defensem una sanitat pública universal (sense exclusions) i de qualitat a càrrec de 
fons públics. Treballem bàsicament en dues àrees:

- Contra l’exclusió sanitària: negació de la TS i l’atenció urgent, provocada per la
llei 16/2012 aprovada pel govern espanyol
- Per la millora de la nostra salut i un sistema sanitari públic i de qualitat que 
enforteixi l’AP amb un fort component comunitari i desmedicalitzadora

Com ho fem?
1. Contra l’exclusió sanitària: 

- Fem acompanyament a les persones excloses, per incompliment de les lleis sanitàries
catalanes (negació atenció /TS i cobrament urgències), dificultats en l’empadronament

- Treballem perquè l’empadronament sense domicili fix consideri positiu el silenci 
administratiu de l’Informe de Coneixement de Residència (ICR) 

- Denunciem, a través de JoSí Sanitat Universal i de la Plataforma per una Atenció 
Sanitària Universal (PasuCat), les exclusions i les entitats que deneguen els drets 

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: afavorint la desmedicalització de la nostra vida, disminuir les 
desigualtats en salut i de gènere, recuperar els nostres sabers i enfortir les relacions
- Treballem en xarxa amb Salut entre Totes i en coordinació amb Rebel·lió primària, 
Marea Blanca...

Què hem fet durant any 2018

Participat amb les taules de Salut Comunitària en els CAP:  
Vallcarca i Larrard - Pare Claret - Vila de Gràcia

Participat en els Consells de Salut del Districte 
La lluita col·laborativa amb altres grups ha donat com a resultat l’apertura del CUAP 
Gràcia (octubre 2018)
Participat en reunions diverses amb l’Ajuntament de Barcelona i el CatSalut                 
Col·laborar en campanyes junt amb Rebel·lió Primària en de suport a l’AP:

Taules informatives en els CAP i distribució de material informatiu                    
Recollida signatures en defensa de la millora en l’AP   

Participat en diversos actes i accions: (veure quadre adjunt) 



Col·laboració amb Activitat Lloc

Districte de Gràcia

Jornada  de salut comunitària Espai Jove Fontana

Presentació campanya «Donem vida
a l’Atenció Primària»

Districte de Gràcia
Defensa Declaració Institucional
«Donem vida a l’Atenció  Primària»

Banc Expropiat Contra l’exclusió sanitària Banc expropiat

Entitats Socials Gràcia Debat: importància del padró Plaça Lesseps

Associació Veïnal Vila de
Gràcia

Xerrada: Donem Vida a l’Atenció 
Primària

La Violeta

JoSí Sanitat Universal Suport a la tancada de migrants Antiga Escola Massana

Article Donem Vida a l’Atenció Primària L’Independent 

                      
Proposta de treball 2019

Contra l’exclusió sanitària:

 Continuar fent acompanyaments i denunciant la denegació de la TS i el 
cobrament per l’atenció urgent a les persones que no disposen de TS 

 Seguir treballar perquè l’ajuntament de Barcelona dins l’empadronament sense 
domicili fix consideri el silenci administratiu de l’ICR positiu

 Treballar 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

 Proposta de jornades i debats al Districte: 
 Desmedicalització, responsabilitat dels professionals i tasca de la ciutadania
 Creació dels Consells de salut als Centres d’Atenció Primària

 Continuar col·laborant en les taules de Salut Comunitària per disminuir les 
desigualtats en salut i socials i donar un fort protagonisme a la ciutadania 

 Continuar enfortint el treball en xarxa amb altres grups de Gràcia (salut entre 
totes i dones feministes, associació de cuidadores familiars...) 

 Participar en la demanda: centres de dia i residències gent gran i repensar quin 
model de salut volem per la gent gran i quins recursos es necessiten 

  Repensar el consell de Salut del Districte perquè sigui una eina útil de valoració
i debat per la millora de la sanitat pública 

 Enfortir el grup de salut                                   
Vila de gràcia 25 d’abril de 2019


