ACTA DE LA 38ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Centre Cívic «El Sortidor» del Poble Sec
diumenge, 29 de setembre de 2019
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

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

Continuïtat de la Campanya
Campanya pel dret a l'avortament
Exclusió Implícita (Acció al Sagrat Cor)
Llei Aragonès
Altres

1. Continuïtat de la Campanya
La vessant «acompanyadora» funciona perfectament, sobretot a la Tancada de l’escola
Massana. En cap cas es qüestiona aquesta tasca. El què es caldria és «polititzar», fer públic, visibilitzar.
Es proposa:
•

Mantenir informada a la resta de la gent de l’evolució dels acompanyaments, per
mirar de publicar continguts a xarxes socials. El company F passarà un resum periòdic per correu. La companya R passarà els casos anotats en excel per a què la
companya A ho normalitzi.

•

Roda de premsa

•

Es comenta la dificultat d’enregistrar els casos; per una banda, la companya no té
temps, i per altra, els casos que es duen a la Tancada no són casos d’exclusió pròpiament dita.

Es comenta que els MENA, quan fan els 18 anys, queden al carrer sense padró i sense TSI.
Sembla que ni els escolaritzen. Es proposa treballar conjuntament amb una associació
d’ex-MENAs.
2. Campanya pel dret a l'avortament
Arrel del cas de Manso, en què es produïa exclusió en avortaments al taulell, sense conei xement de la directora, i en què la directora en assabentar-se va donar instruccions clares conforme l’avortament està inclòs, el CatSalut ha donat instruccions no escrites als
ASSIRs a favor de la inclusió de l’avortament. Tanmateix, falta que les instruccions estiguin per escrit.
La Taula per l’IVE Universal a Catalunya, el què vol és que la reglamentació de la Llei Ca talana de Sanitat Universal, expliciti clarament la cobertura pública i universal de l’avortament. També està pendent lo del permís patern que es demana a les noies d’entre 1618 anys.

Oficiosament, ja som membres de la Taula. La propera reunió és el dimecres 2 d’octubre
a les 16h en el CEJAS (Gràcia). Si ningú no pot anar, enviem un missatge explicant-los que
contin amb nosaltres pel què calgui.
Anirem plegades a la manifestació prevista per l’octubre, fent-la coincidir amb una modificació de la Llei al parlament.
3. Exclusió Implícita (Acció al Sagrat Cor)
A la darrera trobada es va proposar una acció al Sagrat Cor, explicada en acta.
Es recorda que caldria fer xup-xup abans d’organitzar una gran manifestació.
4. Llei Aragonès
Hi ha controvèrsia amb la Llei Aragonès. D’una banda, no sembla que privatitzi res, més
aviat legitima una pràctica ja consolidada. D’altra, sembla que s’està utilitzant aquesta
llei com a arma política de caire nacionalista (per ambdós bàndols).
La llei fa por però, no està clar que aturant aquesta llei, s’aturi la privatització...
5. Altres
Propera Trobada
La propera trobada (39a) serà:
Diumenge, 27 d’octubre de 2019 a les 10h30
a La Negreta

L’ordre del dia haurà d’incloure:
1. Valoració dels acords per solucionar la Continuïtat de la Campanya
2. Acció al Sagrat Cor

