ACTA DE LA 35ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
«La Negreta» del Gòtic
diumenge, 16 de desembre de 2018
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Gràcia, Guinardó, Gòtic
Ordre del dia
1. Tancada de Migrants
2. Acció al Sagrat Cor
3. Altres
1. Tancada de Migrants
S’ha convertit en plataforma, la PERET (no sabem què volen dir les sigles); la campanya
Jo Sí Sanitat Universal ha col·laborat en la seva creació i hi estem implícitament adherits.
A la tancada, només queden 10 persones, que demanen quedar-se almenys l’hivern.
Totes les ONGs ho tenen tot ple i l’Ajuntament només ofereix albergs. Alguns proven l’alberg però, tornen.
Hi ha el programa ACOL que a partir de cursos poden arribar a treballar en alguna empresa i aconseguir així el primer NIE. Però, només se n’han pogut acollir unes 80 perso nes.
Cal seguir anant els dimecres a la tancada perquè segueix havent necessitat d’acompanyament i informació, almenys fins que acabi la tancada (previst pel final d’hivern).

2. Acció al Sagrat Cor
De l’acta anterior: 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).
Algú s’hauria de responsabilitzar de la xerrada de la setmana abans, sobre la situació general (RD i legislació) i els casos d’exclusió que es produeixen (proposem A. de Clínic): La
resta de gent hauríem de venim amb samarreta de la campanya, a participar del debat.
Cal convidar a col·lectius de migrants i col·lectius afins de la zona; fem un pad on anotarlos i qui hi contacta.
Obrim també pads per redactar els materials: octaveta, full de reclamació i discurs. També cal fer un cartell (proposarem a M. del Guinardó a veure si ens pot fer algun que a més
pugui ser reaprofitable per futures accions).
Proposem enrederir una setmana les dates: passar l’acció a la setmana del 28-gen, la xerrada a la setmana del 21-gen, i així poder fer una trobada prèvia (per tancar l’acció) la
setmana del 14-gen. Proposem fer l’acció el dijous 31-gen, convocar de 11h a 12h.

Podem demanar altaveu a La Negreta, cal demanar-ho quan confirmem la data. Podem
preparar música per acompanyar l’acció.
Resta pendent la coreografia, on ens posem (davant mateix? hi ha alguna placeta o jardinet a la vora?)

3. Altres
a) Propera trobada
La propera trobada (36a) serà:
Diumenge, 13 de gener de 2018 a les 10h30 a La Negreta
i tancarem els punts pendents de l’acció al Sagrat Cor

