
EXCLUSIÓ SANITÀRIA, NI A SANT ANDREU NI ENLLOC!

El passat 17 de novembre, vam fer pública una nota on denunciàvem
l’intent  d’exclusió  sanitària,  revestit  de  racisme  i  amenaça  de
cobrament, cap a una embarassada que va tenir lloc al CAP de Sant
Andreu l’anterior 5 de novembre. Després d’un diàleg per via mediàtica
i  presencial  amb  les  responsables,  així  com  una  concentració
informativa el passat 3 de desembre, no ha estat possible obtenir una
resposta per part de l'ICS que s'ajusti a la gravetat dels fets.

Més  informació:  tinyurl.com/exclusio1,  tinyurl.com/exclusio2 i
http://tinyurl.com/exclusio6.

Per  aquest  motiu,  l'objectiu  principal  de  la  concentració  d'avui
consisteix  a  aconseguir  per  part  de  les  persones  responsables  una
resposta coherent amb a la gravetat dels fets del passat 5 de novembre
i que ens garanteixi que mai més ningú hagi de tornar a passar per una
situació similar.

L'acció  d'avui  consisteix  en  una  presentació  massiva  de  fulls  de
reclamacions.  Per  parelles,  i  sense  interrompre  el  funcionament
habitual del CAP, pujarem per torns al  taulell  de la sisena planta de
l'edifici on demanarem el full de reclamacions, el qual haurem d'omplir
amb les nostres dades personals, posar data i signatura i presentar-lo
juntament amb el full on s'exposa el motiu de la reclamació. Recordeu
que un cop presentat el full al taulell ens l'han de segellar amb la data i
número de reclamació, i no podem marxar d'allà sense que s'ens torni
una fotocòpia de tot plegat.

Moltes gràcies a totes per la vostra col·laboració!

Punt de Trobada d'Afectades per la Crisi
@ptacstap | ptac.santandreu@gmail.com
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