Associació Veïnal Vila de Gràcia. Comissió de Salut
Memòria 2014 i Pla de treball 2015
Qui som. La Comissió de salut de l’Associació Veïnal continuem treballant de forma
coordinada amb el Grup de Salut de l'Assemblea de la Vila de Gràcia.
Objectiu. Aconseguir el dret d'una sanitat 100% pública, universal (sense exclusions) i de
qualitat, preocupada per la promoció, protecció de la salut individual i comunitària.
On i quan ens reunim. Setmanalment a la Violeta, alternant les reunions en dimecres
(tarda) i dijous (matí). El grup està obert a totes les persones interessades en treballar els
temes de salut, d’acord amb l’objectiu del grup.
Què fem. Treballem en els següents eixos:
Contra les retallades, privatitzacions i corrupció. Entenem que les retallades, són un
instrument per portar el sistema sanitari (que encara tenia molt per millorar) cap al
col·lapse de la sanitat pública, i així justificar la derivació dels recursos cap a la sanitat
privada: és la justificació per accelerar les privatització de centres públics, la derivació del
pressupost de la sanitat pública cap a la sanitat privada... deixant la nostra salut en mans
dels interessos privats.
La gestió públic-privada existent a Catalunya ha obert la porta a un sistema sanitari opac
que ha facilitat la corrupció.
Contra l'exclusió sanitària. Amb el RD del 2012, es va trencar un model sanitari “quasi”
universal i solidari; amb la seva aplicació s'ha negat l'assistència sanitària a milers de
persones també a casa nostra.
Contra la medicalització de la salut/ vida. Denunciem que estats propis de l'evolució de
la vida ens siguin arrabassats del nostre control, que efectes col·lectius de la crisi
econòmica passin a ser considerades malalties... i tots ells siguin tractats amb fàrmacs.
Com treballem.
Grup d'acompanyament. Hem creat una xarxa de persones implicades que defensa del
dret a una sanitat universal. A través de la desobediència, estudiant les escletxes del RD
del 2012, busquen les vies que permetin trencar la seva aplicació. El grup gestiona i
acompanya la persona afectada al centre implicat en l'exclusió per aconseguir que sigui
atesa i sempre que es pugui li sigui tramitada la Targeta Sanitària Individual (TSI). Aquesta
exclusió ens ha portat a treballar contra les reticències municipals a l' empadronar les
persones estrangeres amb situació de vulnerabilitat, perquè a Catalunya l’empadronament
és una via important per aconseguir la TSI.

Aquests acompanyaments es fan dins la campanya “Jo Sí Sanitat Universal”. Tots els
casos d'exclusió que els diferents grups d'acompanyament detectem queden enregistrats
per la PasuCat (Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya), qui de forma
periòdica elabora un informe de denúncia, li dóna publicitat, el fa arribar a la Conselleria i
al Síndic de Greuges.
Contra Exclusió Implícita. Recollim reclamacions de persones que tot i tenir TSI no
reben l'atenció sanitària adequada per culpa de les llistes d'espera de proves
quirúrgiques, diagnòstiques, 1a visita especialista... Aquest any estem treballant
bàsicament la seva visualització i perquè la informació arribi a més gent. Treballen
coordinadament amb altres grups que tenen com a hospital de referència l'Hospital de
Sant Pau i ens coordinem amb grups d’altres hospitals.
Coordinació dels grups de l'àrea d'Influència de l'Hospital de Sant Pau. Estem
realitzant reunions cada 6 mesos amb la Direcció de l'Hospital de Sant Pau, i el Comitè
d'Empresa per contrastar la informació sobre el funcionament de l'hospital, retallades,
llistes d'espera.... i pressionar per aconseguir millores. Aquestes reunions les realitzem
coordinadament amb els grups de salut de 4 barris de l'àrea de l'Hospital de Sant Pau.
Continuem amb les reunions periòdiques. Amb els 3 CAP de Gràcia i amb el servei
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) per analitzar l'evolució del
funcionament, l'afectació de les retallades, problemes d'exclusió, llistes d'espera....
CUAP Esperança. Estem iniciant una campanya amb la Marea Pensionista per denunciar
la no creació del Centre d’Urgències d’Atenció Primària i l'exigència de la seva urgent
creació.
Tòtem. Hem elaborat cartells informatius de cada un dels eixos de treball: exclusió
sanitària explícita i implícita, retallades, corrupció, privatitzacions i medicalització. Aquest
material l'exposem en les 3 cares del tòtem i ens facilita divulgar la informació en les
sortides al carrer, anima a fer-se preguntes i a parlar.
Propostes 2015:


Continuar aprofundint en cada un dels aspectes iniciats.



Apropar-nos a la gent per sensibilitzar-los dels efectes negatius de la “medicalització
de la vida” i a la vegada transmetre la idea que “més prevenció no és sinònim de més
salut”



Recuperar la dinàmica de coordinació amb les Comissions de Salut a la FAVB



Recuperar l'assistència a les reunions del consell de salut del Districte

