
ACTA del dia 18/07/11 – COMISSIÓ

DE MEDICACIÓ SOCIAL

ORDRE DEL DIA i REUNIÓ:

4 assistents. Propera reunió- dimecres 27/07/11 ales 18:30h.  Lloc: Rambles del Raval

- Medicació conficte d'exclusió social

Hem contactat amb l'altre part d'aquest conficte. Aquests ho 
exposaran i comentaran; i quan tnguin una decisió, ens informaran. 
Per tant, quedem a l’espera i contnuem fent recerca d’informació 
per estar lo més informats possibles.

-

- Exposició i Treball conjunt amb SURT, FUNDACIÓ TOT RAVAL, LLOC 
DONA i ESCÓ.

No van poguer assistr aquest dilluns i posposem explicació al 
pròxim dimecres 27 a les 18:30h.

En l’últma acta no vaig especifcar que aquests quatre recursos 
formen part d’un projecte anomenat: “MEDIACIÓ, ESPAI PÚBLIC I 
CONVIVÈNCIA”, iniciat recentment i volen i voldríem, treballar de 
forma conjunta.

- Suport a  una altre comissió de l'assemblea 

Contnuarem a l’espera de que aquesta comissió vulgui sol·licitar la 
nostra intervenció o suport, com a comissió (no a ttol personal). 
Decidim no iniciar per tant, cap acció.

- Contnuar amb la Formació interna del membres de la comissió 



Com tenim bastant material, es valora iniciar aquesta formació amb 
un document en concret i anar-lo treballant per parts en cada 
reunió. Així tothom haurà de portar llegides 4-5 pàgines i treballar 
sobre això.

En reunió del dimecres es decidirà, per quin document començarem 
i les primeres pàgines que haurem de llegir.

- Coordinació amb Ramón de la Comissió PUTA o PUTA Comissió.

Contnua quedant pendent fer-li la devolució a Ramón i que Ramón 
ens coment com està el tema de l’exposició; ja que primer volem 
parlar amb les persones encarregades del Projecte Mediació, Espai 
Públic i Convivència (ja que el treball està basat en els mateixos 
objectus).

ACORDS i propers temes a tractar:

- Medicació conflicte exclusió social

Pendent que l'altre part ens comuniqui si estarien disposats a mediar 
o no. 

- SURT, FUNDACIÓ TOT RAVAL, LLOC DONA i ESCÓ.

Ens explicaran en que consisteix aquest nou projecte anomenat 
“MEDIACIÓ, ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA”. Decidirem si 
volem treballar de forma conjunta amb ells/elles.

- Suport a una altre comissió de l'assemblea



Actualment aturat, ja que com a comissió no ens han sol·licitat 
suport o intervenció.

Si que com a comissió de Mediació Social, volem remarcar en 
l’assemblea del Raval que quan les comissions o considerin adient, 
puguin comptar amb la nostra figura i suport.

- Continuar amb la Formació interna del membres de la comissió 

Decidir un document en concret.

- Coordinació amb Ramón de la Comissió PUTA o PUTA Comissió.

Continua quedant pendent fer-li la devolució a Ramón i que Ramón 
ens comenti com està el tema de l’exposició. Primer acabar de 
coordinar-nos amb els altre 4 recursos.


