ACTA DE LA 36ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
Espai «Calàbria 66» de Sant Antoni – Eixample Esquerra
diumenge, 13 de gener de 2019
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Eixample, Poble Sec, Guinardó
Ordre del dia
1. Acció al Sagrat Cor
2. Altres
1. Acció al Sagrat Cor
Dates
S’ha proposat posposar sine die l’acció per no interferir en el procés de solució del cas del
noi del Sagrat Cor.
S’entén la qüestió: volem tenir en compte els processos d’altres espais i no volem perjudicar el cas concret de ningú; però, no tothom hi està d’acord. Entre altres arguments, es
considera que els temps els hem de marcar nosaltres, no podem doblegar-nos a la voluntat de l’administració, no hi ha garanties que sense acció es solucioni el problema satisfactòriament, fins i tot es considera contraproduent no actuar; i a més, correm el risc de
no fer cap acció, ja que estem supeditats a la resposta de l’administració, que no sabem
quan serà.
Es proposa una solució intermèdia: no posposem l’acció, preparem dos plantejament de
reclamació, un de concret i un altre de genèric; parlem amb el noi afectat; decidim si fem
l’acció sobre el cas concret o la fem genèrica després de parlar amb el noi afectat.
Assumim que si l’acció es fa genèrica, no vindrà la premsa i per tant, no tindrà l’efecte
desitjat però, no afectarà al procés de solució del noi.
A banda, durant el debat es proposa que per no interferir en les nostres accions a processos que s’estan treballant des d’altres espais, les accions de la campanya haurien de
ser directament genèriques de difusió (RD, exclusió sanitària, sanitat pública), en lloc de
preparar accions que puguin desfer-se per no col·lisionar amb la línia de treball d’altres
grups afins.
Caldrà reprendre el debat ja que això fa variar les darreres decisions d’organitzar les accions al voltant d’un cas concret.
Cartell
Agrada el cartell que ha proposat A. de Clínic. Proposem afegir el subtítol: «És possible
una Sanitat Pública que no sigui Universal?» Proposem també afegir-hi els logos de «no
retallades» i de «Sanitat 100% Pública».
Farem també una versió en format octaveta (1/4) per repartir, i a la part de darrera hi posem l’adaptació del poema sobre exclusió (enllaç)

Xerrada
Comença la xerrada a les 18h30 però, hem de ser allà a les 18h per muntar l’acte.
Difusió i Col·lectius
Fem difusió a: CAP Manso, CAP Raval Nord, Casal Concòrdia, Tancades, Calàbria 66,
CEAR, voltants del Clínic i Xarxes Socials.
Passem la convocatòria a: SOS Racisme, Espacio del Inmigrante, Papeles para Todos, Tancades.
Text de Reclamació
Seguim treballant al pad.
Discurs
Seguim treballant al pad.
Octaveta
Inclourem també, a banda de les facturacions il·legals, el tema de les derivacions des de
la pública a la privada. Demanem a Tancada Clínic a veure què tenen sobre aquest tema.
Seguim treballant al pad.
Material
Demanem altaveu a La Negreta; caldrà recollir-lo algun dia abans.
Nota de Premsa
Si l’acció acaba sent genèrica, no val la pena esforçar-s’hi gaire. Només si versa sobre el
cas concret tenim garanties que vingui la premsa.
Coreografia
Recordem que l’acció és el dijous 31 de gener a les 11h al carrer Viladomat.

2. Altres
La propera trobada (37a) serà:
Diumenge, 10 de febrer de 2019 a les 10h30
proposem tornar a fer-la a Calàbria 66
Recordem que volem tractar-hi la nostra presència a la manifestació feminista del 8-m.

