ACTA DE LA 39ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Bar «La Font del Cuento» del Guinardó
diumenge, 27 d’octubre de 2019
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Eixample, Gòtic, Sant Gervasi, Poble Sec, Guinardó, Clínic
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Continuïtat de la Campanya
Campanya pel dret a l'avortament
Llei Aragonès
Acció al Sagrat Cor
Situació de la Pasucat
Altres

1. Continuïtat de la Campanya
Ja s’ha començat a enregistrar els casos de la Tancada. Es proposa que el resum periòdic
sigui de moment mensual i que indiqui el número de casos nous, de casos en tràmit i de
casos resolts.
Es proposa també que en funció del què va passant, es facin també petites peces sobre
denúncies concretes, citant els culpables (pe: un twit sobre un ajuntament que no empadrona, citant l’ajuntament, els partits polítics i el CatSalut)
L’acord de fer una roda de premsa sembla encara prematur.
Altres informacions de la Tancada:
•

Sembla que la Creu Roja de Santa Coloma no estaria empadronant per conveni.
S’acabarà de confirmar que això sigui així i en cas afirmatiu, s’intentarà tenir-hi una
entrevista.

•

Sobre els acompanyaments que cal fer un cop ja tenen la TSI (no atenció si van
sols però, cap problema quan vénen acompanyats), cal posar reclamació, ja que si
no, seguiran excloent i n’ha de quedar constància. Es pot fer online.

•

Es recorda que tothom ha de responsabilitzar-se del cas que porta, i informar
quan aquest acaba.

2. Campanya pel dret a l'avortament
La propera reunió de la Taula és el dijous 14 de novembre a les 17h al CEJAS. Si hi pot
anar algú bé; si no, ja saben que recolzem però, potser no hi podem anar.
Ja vam acordar anar com Jo Sí Sanitat Universal a la futura manifestació.

3. Llei Aragonès
Anirem juntes com a Jo Sí Sanitat Universal a la manifestació del proper diumenge 17 de
novembre a les 12h davant el Dep. d’Economia. Mirarem de fer una octaveta pròpia.

4. Acció al Sagrat Cor
De moment, no es tracta.

5. Situació de la Pasucat
La Pasucat, per diferents motius, passa en estat d'hibernació (no es dissol). En breu, simplificaran una mica el formulari de registre de casos d’exclusió.
De resultes, la campanya Jo Sí Sanitat Universal, que fins ara feia servir com a telèfon fix
el número de Metges del Món, ara farem servir el de SOS Racisme.

6. Altres
Propera Trobada
La propera trobada (40a) serà:
Diumenge, 24 de novembre de 2019 a les 10h30
a La Negreta
I ens quedarem a fer una paella!

