ACTA DE LA 41ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Espai veïnal «La Negreta» - Gòtic
diumenge, 26 de gener de 2020
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Gòtic, Sant Gervasi, Gràcia, Eixample, Guinardó
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Reunió amb l’Ajuntament
Llei Aragonès
Instrucció de Fraus
Reglament de Llei Catalana d’Universalitat
Altres

1. Reunió amb l’Ajuntament
S’han passat per correu dos resums d’aquesta reunió.
Entre altres coses, ara sabem que l’Ajuntament de Barcelona no sap amb quina documentació surten els menors no acompanyats.
Aprovem fer una pregunta parlamentària: quin protocol s’aplica i amb quina documentació (permís de residència, empadronament i targeta sanitària) surten els menors no
acompanyats en aquests tres casos: tutelats que arriben a la majoria d’edat, els que no
passen la prova d’edat, i els que abandonen la tutela.

2. Llei Aragonès
No sabem com donar continuïtat a la lluita contra la Llei Aragonès.

3. Instrucció de Fraus
La companya ha escrit un text per la Marea Blanca, que s’ha enviat per correu. Es consi dera que caldria assessorar-se amb advocades, ja que sembla no s’hi veu un pam de net;
miraríem de coordinar-nos amb la Pasucat, la Marea Blanca i Papeles para Todos.

4. Reglament de la Llei Catalana d’Universalitat
Afegim al·legacions, encara que no sabem si arribem a temps; les afegim a les actuals,
enviant-les per correu.
A banda de les al·legacions punt a punt, es comenta que cal fer una valoració general del
retrocés que representen aquests darrers canvis. Es parla d’aclarir idees, junt amb els
aclariments legals que ens puguin fer, per mirar de gravar-les en vídeo.

6. Altres
Quòrum de les trobades
El dia abans de la trobada haurien d’haver confirmat la seva assistència com a mínim 5
persones. Si no és així, es posposa la trobada.
Temes pendents
•

Acció al Sagrat Cor

Propera Trobada
La propera trobada (42a) serà:
Diumenge, 9 de febrer de 2019 de 9h30 a 12h30
a La Negreta

