ACTA DE LA 34ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Plaça de George Orwell (del Tripi) al Gòtic
diumenge, 11 de novembre de 2018
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Gràcia, Guinardó, Eixample, Poblesec, Clínic
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Continuïtat de la Campanya «Jo Sí Sanitat Universal»
Propostes d’Acció
Tancada de Migrants
Altres

1. Continuïtat de la Campanya «Jo Sí Sanitat Universal»
Es coincideix que la campanya seguix vigent ja que el RD detonant no s’ha arreglat. El
nou RD no arregla res i al damunt no hi ha res reglamentat, ni el nou RD ni la llei catalana.
Es planteja l’acció i la difusió per l’acció com a eines principals de continuïtat. Es parla de
tres línies d’actuació: la causa principal (el RD i la legislació derivada), els casos concrets
(traves a l’empadronament sense domicili fix, facturacions il·legals, etc...) i l’acompanyament.
Sobre els casos concrets, la línia d’actuació ha de ser l’acció i la difusió per l’acció, i es
proposa dur a terme accions al voltant de casos concrets, amb reedició dels materials, i
intentant organitzar xerrades la setmana prèvia a una acció. Aquestes xerrades prèvies
anirien enfocades a col·lectius migrants afectats i col·lectius afins de la zona, amb la intenció de fer la difusió del cas i d’animar a assistir a l’acció.
Sobre l’acompanyament, es coincideix que un objectiu principal ha de ser deixar de fer
les tasques administratives que li pertoquen a l’administració o a l’entitat a qui li hagin
derivat (Creu Roja), per tal de poder centrar-se en els acompanyaments que no estiguin
coberts pel circuit reglat.
També com a segon objectiu: aconseguir l’empadronament sense domicili fix a tots els
municipis.
Sobre la causa principal, queda parcialment coberta si es fan xerrades prèvies a les accions, que haurien de deixar clar sempre que els casos concrets són a causa del RD.

2. Propostes d’Acció
S’acorda fer una acció al Sagrat Cor per les facturacions il·legals, prevista per la setmana
del 21 de gener, amb xerrada prèvia a Calàbria 66 la setmana abans (a determinar el dia
que estigui disponible l’espai).
S’acorda donar suport (però, no encapçalar-les per manca de forces) totes les iniciatives

perquè altres municipis aconsegueixin l’empadronament sense domicili fix.
Sobre l’empadronament a Barcelona, s’aclareix que no és prioritari, ja que es pot aconseguir (existeix i hi ha menys traves) però, cal recordar que no està resolt del tot (silenci administratiu negatiu).
Cal pensar quin tipus d’acció es pot fer per resoldre l’objectiu de deixar de fer les tasques administratives que li pertoquen a l’administració o a la Creu Roja. Es parla d’implicar les treballadores socials. No queda clar qui n’és el responsable (Consorci? CatSalut?
Ajuntament?)
Finalment, es recupera la idea d’organitzar una trobada més festiva, tipus paella, on convidar la gent que ha passat per Jo Sí Sanitat Universal i a altres col·lectius, per fer pinya.

3. Tancada de Migrants
Hi ha intenció d’acabar la Tancada quan tothom estigui col·locat (ja no entra ningú més).
Es transformarà en Plataforma, i la campanya Jo Sí Sanitat Universal participarà de la creació i s’hi adherirà, si s’escau.
Es segueixen fent les permanències. S’ha traduït el conveni amb la Creu Roja al castellà i
està sent molt útil.

4. Altres
a) Propera trobada
La propera trobada (35a) serà:
Diumenge, 16 de desembre de 2018 a les 10h
(lloc per determinar: La Negreta o La Base)
Ordre del dia:
1. Comunicació (aclarir ús del correu de la campanya)
2. Acció al Sagrat Cor:
a) Materials (reclamació, octaveta, discurs)
b) Coreografia (megàfon!)
c) Col·lectius a convocar
d) Premsa
3. Aprovació, si s’escau, de adhesió a la Plataforma derivada de la Tancada

b) Acampada Mar
Les companyes de l’Hospital del Mar denuncien que pretenen privatitzar el Banc de
Sang. Convoquen dijous 29-nov a les 10h al vestíbul de l’hospital.

