ACTA DE LA 37ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Espai «Calàbria 66» de Sant Antoni – Eixample Esquerra
diumenge, 10 de febrer de 2019
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Eixample, Poble Sec, Guinardó, Clínic
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Valoració de la Xerrada de Calàbria 66
Anàlisi de la Cancel·lació de l’Acció al Sagrat Cor
Tallers
Altres

1. Valoració de la Xerrada de Calàbria 66
Va venir prou gent, sembla que la majoria li va arribar a través de Facebook. Malaurada ment, vam haver de plegar a corre-cuita just quan es començaven a extreure conclusions
interessants, a causa d’un malentès en l’horari.
El canal de difusió electrònic sembla el més efectiu però, també cal seguir fent cartells.
De cara a altres, cal tenir preparada l’explicació de què és «Jo Sí Sanitat Universal».
2. Anàlisi de la Cancel·lació de l’Acció al Sagrat Cor
L’acció contra la facturació a urgències al Sagrat Cor convocada pel passat 31 de gener,
fou cancel·lada sobre la marxa (per correu electrònic) a petició de la persona afectada; el
motiu era no interferir en la «negociació» de la devolució dels diners.
Els fets són que durant molt de temps (des del passat agost) l’entramat «CatSalut+Sagrat Cor+Ajuntament» va ignorar les reclamacions de la persona afectada i de la PasuCat,
i no va ser fins que es va convocar l’acció que van reaccionar. La reacció fou vergonyosa:
van convocar una reunió dos dies abans de l’acció, on es van comprometre a retornar els
diners, «casualment», l’endemà de l’acció.
Aquesta manera d’actuar només podem qualificar-la de coacció cap a la persona afectada, que inevitablement és traslladada a la resta dels col·lectius. No podem permetre que
torni a passar res semblant: la feina que hi ha darrera d’un acció, la gent que està dispo sada a recolzar-la, la defensa del bé comú; tot se’n va a norris. A més del malestar que genera.
(Evitem valorar l’actitud de la persona afectada, que un cop solucionat el seu problema
individual es desentén completament del problema col·lectiu)
Acordem no tornar a fer cap acció centrada en un cas personal concret, és a dir, que depengui d’una persona afectada. Les accions han de ser per solucionar el problema col·lectiu. Si una persona afectada si vol afegir, fantàstic però, no és l’objectiu.
La PasuCat també està sospesant una resolució en la mateixa línia. Parlen de tractar els
casos primer des del punt de vista general, i després, si hi ha la possibilitat, mirar de re -

soldre el cas concret.
Pel que fa a donar explicacions (l’acció fou cancel·lada però, no es van fer públics els motius), acordem publicar un article a la web on expliquem fil per randa tot el què ha succeït, denunciant clarament la coacció i demanant disculpes a tota la gent que estava disposada a recolzar l’acció. Acordem també adjuntar-hi la carta que han fet signar a l’afectat
en retornar-li els diners, on s’exonera l’hospital de qualsevol error. Obrirem un pad col·la boratiu per redactar-ho.
Pel que fa a reprendre l’acció, es proposa reconduir-la en un altre sentit, la de denunciar
el conveni amb el Sagrat Cor i exigir-ne la seva no renovació.
Es proposa intentar «reclutar» persones derivades o que directament tenen el Sagrat
Cor com hospital de referència, que vulguin donar testimoni (ja sigui el dia de l’acció o a
través d’entrevista en vídeo). Per arribar a la gent, es proposa fer un cartell tipus «estàs
farta que et derivin a una cova de voltors?», on s’expliqui qui hi ha al darrera. També
s’hauria de fer córrer la veu, a través de coneixences.
Es proposa que l’acció sigui una manifestació que comenci al Sagrat Cor (on s’expliquin
testimonis) i acabi al CatSalut exigint la no renovació del conveni. Caldria la col·laboració
de Tancada Clínic, Marea Blanca i lluites per la sanitat pública en general.
Es proposa fer un banner web amb un comptador tipus: «falten N dies per fer fora els
voltors de la nostra sanitat».
3. Tallers
No ho tractem per manca de temps.
4. Altres
Presència a la manifestació feminista 8-març
La propera trobada ho parlem; de moment obrim un pad col·laboratiu per l’octaveta.
Proposta de Programa de Ràdio a Contrabanda
Se’ns ha ofert de fer un programa de ràdio periòdic (quinzenal/mensual) a Contrabanda.
La idea es valora molt bé però, sorgeix el dubte si tenim prou forces. Caldria algú que
se’n responsabilitzés. Queda a l’aire.
Cancel·lació del Taller a La Capçalera
Estava previst fer un taller, juntament amb la PasuCat i «dones racialitzades» a «La Capçalera» per als metges sobre racisme institucional als centres de salut. Sembla que a «La
Capçalera» han triat un altre taller que ja està funcionant (el nostre calia dissenyar-lo).
La Capçalera és un col·lectiu que convoca un congrés alternatiu (gratuït i sense patrocinadors) sobre AP (aquest any, el tercer), on hi ha molts metges residents.
Propera Trobada
La propera trobada (38a) serà:
Diumenge, 3 de març de 2019 a les 10h30
proposem de fer-la al Mas Guinardó (es confirmarà)
Recordem que volem tractar-hi la nostra presència a la manifestació feminista del 8-m.

