ACTA DE LA 43ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
(per conferència)
diumenge, 12 d’abril de 2020
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

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

Targeta especial per COVID-19
Regularitzacions permanents
Resum de Campanya amb altres entitats (Capella Misericòrdia)
Campanya per després de la pandèmia
Altres

1. Targeta especial per COVID-19
Han tret un app per atorgar targetes sanitàries excepcionals sense padró (no sabem si
sense document, es demana passaport); només pel període d’alarma. En principi, sembla
que funciona molt ràpid. Sembla que per mòbil no funciona gaire bé, per ordinador va
bé.
Sospitem que no tindran mai la targeta física, només el CIP. Només val per l’estat d’alarma; dóna tranquil·litat durant el període d’alarma però, així que es pugui, cal reprendre
la via normalitzada del padró.

2. Regularitzacions permanents
Diverses entitats (Sense Fronteres, Sense papers...) es van trobar per engegar campanya
estatal per la regularització permanent, aprofitant la situació actual (es va enviar l’escrit
per correu). En principi hi estem adherits i ens van demanar participació, ja que també
demanen TSI permanent. Una companya anirà (per internet) a la propera reunió.

3. Campanya amb altres entitats (Capella Misericòrdia)
El grup d’accions, en la darrera reunió, ja va decidir aturar-ho tot, ja que encara no estàvem confinats però, estava cancel·lada la manifestació antiracista i s’intuïa que hi hauria
confinament. Ara per ara, tot aturat.

4. Campanya per després de la pandèmia
Obrim un pad col·laboratiu per recopilar material i construir un discurs post-pandèmia.
De moment, anotem els següents punts:
•

El paper de la sanitat privada: s’ha escaquejat durant la crisi i ara volen rescat.

•

La gent que surt a aplaudir al personal sanitari, cal conscienciar-la a favor de la sanitat pública.

•

La legislació excloent segueix vigent; es pot aprofitar material ja fet.

•

La primària ha estat «ignorada» pels mitjans, quan en realitat ha tractat la majoria
dels casos; es pot aprofitar material contra la medicalització i a favor de l’atenció
primària.

•

El model actual d’atenció a la dependència està basat en el model residencial, sense comptar altres models, i al damunt funciona molt malament.

•

Qui, com, quan s’ha decidit que la gent ha de morir sola, sense dol

•

L’app que ha «promocionat» el CatSalut, garanteix la privacitat o n’és una vulneració, en nom de la salut?

6. Altres
Propera Trobada
La propera trobada (44a) serà:
Diumenge, 26 d’abril de 2020 de 18h a 20h
al ciberespai...

