ACTA DE LA 40ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Espai veïnal «La Negreta» - Gòtic
diumenge, 24 de novembre de 2019
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Gòtic, Sant Gervasi, Gràcia, Guinardó
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Continuïtat de la Campanya
Campanya pel dret a l'avortament
Llei Aragonès
Campanya crowdfunding Yo Sí estatal
Contacte amb ex-menors no acompanyats
Altres

1. Continuïtat de la Campanya
S’està començant a fer tuits tal com s’havia acordat. S’afegeix una companya per portar
el twitter (caldrà recuperar la contrasenya).
S’ha elaborat una nova guia sobre com aconseguir padró sense domicili fix i TSI, que s’es tà distribuint a la tancada. Hi inclourem el telèfon de SOS Racisme (que ens redirigeix a
nosaltres) i les adreces de les OAC, albergs i menjadors (al revers). Es penjarà a la web.
Es van enregistrant els casos de la Tancada.
L’acord de fer una roda de premsa sembla encara prematur.
Resta pendent d’aclarir què passa a la Creu Roja de Santa Coloma, que no estaria trami tant la TSI sense padró per conveni. Potser estaria passant alguna cosa semblant a Cor nellà.
Al CAP Horta, la treballadora social envia sol·licituds a la Creu Roja perquè no sap com
funciona i ha de parlar amb la directora del centre. Contactarem amb companya de l’AVV
d’Horta per demanar una entrevista conjunta amb la direcció del centre.

2. Campanya pel dret a l'avortament
Ens passaran l’acta. No ens queda clar si la manifestació prevista és la que es fa cada any
el 25 de novembre. Podria ser que n’hi hagués una concentració prevista pel 12 de desembre a les 18h30 a Sant Jaume.

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

4. Campanya crowdfunding Yo Sí estatal
S’acaba a final d’any. Passem números i si cal afegir, s’afegeix. En principi, parlem d’aportar 100€. (Algunes companyes afegeixen en metàl·lic 20€ al pot)

5. Contacte amb ex-menors no acompanyats
(Deixem de dir-los MENAs, són menors no acompanyats)
Es preguntarà per la tancada a veure si podem contactar amb l’associació d’ex-menors no
acompanyats.
Volem exigir que els menors no acompanyats deixin de tenir una atenció sanitària especi al i s’incorporin al circuit normalitzat amb TSI. Així, quan esdevinguin majors d’edat, segueixen tenint TSI.
Alhora, caldria investigar perquè no van a l’escola pública com la resta de menors i si es tan separats per gènere.

6. Altres
Temes pendents
•

Acció al Sagrat Cor

Propera Trobada
La propera trobada (41a) serà:
Diumenge, 26 de gener de 2019 a les 10h30
a La Negreta

