ACTA DE LA 44ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
(per conferència)
diumenge, 26 d’abril de 2020
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Sant Gervasi, Gràcia, Eixample, Tancada Clínic, Guinardó
Ordre del dia
1. Proposta de vídeo de l’Ajuntament
2. Continguts post-Coronavirus
3. Altres
1. Proposta de vídeo de l’Ajuntament
L’Ajuntament ha proposat a diferents entitats de fer un vídeo per trossos, per recolzar
una campanya a favor de l’empadronament sense domicili fix dirigida a altres municipis
de l’àrea metropolitana.
Ningú no hi està d’acord, i a la Pasucat tampoc no hi ha consens per participar-hi. A més,
es veu com una instrumentalització per part de l’ajuntament, creiem que una campanya
institucional amb un vídeo no és la millor manera, les administracions ja tenen les seves
pròpies eines. Estem d’acord amb la campanya però, no amb el mitjà.
Acordem no participar-hi i respondrem al correu electrònic explicant també que no ens
sembla correcte (lo abans indicat).
2. Continguts post-Coronavirus
Ens havíem plantejat desenvolupar en un pad una sèrie de punts sobre el després del Coronavirus.
Ens replantegem el text, arrel del manifest que ha anat circulant sobre quina Barcelona
volem, i en plantegem fer un text similar sobre la Sanitat que volem. Lo ideal seria fer-ho
conjuntament amb altres entitats, com la Marea Blanca però, sembla més pràctic redactar una proposta esquemàtica en brut i passar-la a altres entitats a veure què afegirien,
canviarien...
Parlem de lo que volem i lo que no volem! Caldrà denunciar també les compensacions
econòmiques que la Generalitat té previst pagar a la sanitat privada (rescat encobert).
Ens tornem a trobar el proper diumenge 3 de maig a les 18h per posar en comú el què
haguem escrit durant la setmana.
3. Altres
Ens tornem a trobar el proper diumenge 3 de maig per treballar el text post-Coronavirus.
No serà una trobada ordinària, només ens veurem per treballar:
Diumenge, 3 de maig de 2020 de 18h a 20h
al ciberespai...

