ACTA DE LA 42ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Espai veïnal «La Negreta» - Gòtic
diumenge, 9 de febrer de 2020
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Gòtic, Sant Gervasi, Gràcia, Eixample, Poble-sec, Tancada Clínic, Guinardó
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taula de Salut Universal i pels Drets Sexuals i Reproductius
Reglament de Llei Catalana d’Universalitat (Al·legacions)
Instrucció de Fraus (Conseqüències i Acció)
Ex-Menors No Acompanyats
Preguntes Parlamentàries
Altres

1. Taula de Salut Universal i pels Drets Sexuals i Reproductius
Tant la Taula com la Pasucat han presentat les seves al·legacions (que són pràcticament
idèntiques, les de la Pasucat inclouen alguns matisos per part de Jo Sí).
Ja estem adherits a la campanya i aprovem fer-ne difusió. De moment, no participem per
disponibilitat i petites discrepàncies, ja que no abordem el debat. Aprovem recolzar (al
enregistrar-se), penjar a la web el comunicat de la Taula i fer-ne difusió

2. Reglament de Llei Catalana d’Universalitat (Al·legacions)
Les al·legacions de la Pasucat (que inclouen alguns matisos per part de Jo Sí) estan penjades a la seva web. Aprovem penjar-les a la web i fer-ne difusió.

3. Instrucció de Fraus (Conseqüències i Acció)
Arrel de la regressió que suposa la Instrucció de Fraus, la Marea Blanca ha convocat el
diumenge 16 a La Misericòrdia diferents col·lectius per organitzar una acció contra la Instrucció.
No tenim encara informe jurídic sobre la Instrucció però, miraríem de tenir pel diumenge
al menys els quatre punts «sospitosos». A més, tenim el posicionament de la Marea
Blanca.
Detectem tres nivells en el nostre discurs: un primer nivell purament legalista, que afirme contundentment «això no és legal»; un segon nivell pràctic, que desenvolupi les conseqüències immediates; i un tercer nivell ideològic, que desmunti el paradigma reaccionari i ultraconservador.
La proposta és fer una concentració davant la Conselleria per demanar l’anulació de la
Instrucció.

Intentem trobar una imatge per associar a la campanya. Sorgeixen idees: una treballadora sanitària amb gorra de policia i bat de beisbol, la cinta d’entrada d’una discoteca. També apareix la idea d’anar a la concentració totes disfressades amb bata i gorra de policia
(i/o altres elements policials.

4. Ex-Menors No Acompanyats
Surten sense res (les TSI les guarda la direcció). S’està difonent un vídeo sobre el tema.

5. Preguntes Parlamentàries
Teníem data per realitzar preguntes parlamentàries sobre els ex-menors no acompanyats. Es planteja afegir-hi el tema de la Instrucció i el Reglament.
Es comenta que caldria acabar d’informar-se millor, ja que han sorgit diferents alternatives (des de Noves Vies, l’advocat Albert Parès) i cal acabar de tenir-les clares abans d’atacar el parlament.
Finalment, aprofitem la data ja acordada (19 de febrer) per fer la pregunta inicial (amb
quina documentació surten dels centres tutelats).

6. Altres
Enregistrament de Casos
La companya ja té les dades brutes sobre els casos, i ara està treballant per convertir-les
en dades útils.
Empadronament a Corbera de Llobregat
Està aprovada la moció a l’ajuntament de Corbera per aprovar l’empadronament sense
domicili fix des de març del 2019, i encara no s’ha fet efectiva. Es demanarà una entrevista a veure què passa.
Propera Trobada
La propera trobada (43a) serà:
Diumenge, 22 de març de 2019 de 9h30 a 12h30
a La Negreta

