
ACTA del dia 06/07/11 – COMISSIÓ DE MEDICACIÓ 
SOCIAL

ACORDS:

-Suport a la comissió de Metodologia i Dinamització 

(abans d’iniciar l’assemblea explicaran breument en que consisteix 
una assemblea i la metodologia de la mateixa. Després d’aquest 
recordatori com a comissió, hem parlat amb ells l’idea de reforçar la 
seva explicació, potenciant els signes durant l’assemblea, fent-los 
nosaltres mateixos; situar-nos en diferents punts en l’assemblea per 
poguer observar i anar anotant possibles “confictes” per en 
posterior comissió anar treballant-los; donar suport a aquesta 
comissió durant l’assemblea quan les fgures de moderador/a, torns 
de paraules... ens ho demanin; intentar minvar les acttuds més 
altves...).

Amb això volem anar introduint una sèrie de mecanismes- recursos, 
que posteriorment serveixen per anar fent un treball educatu dels 
mateixos membres de l’assemblea, que serviran de autocontrol i 
per facilitar el bon funcionament de l’assemblea.

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

Ramón ens comenta que voldria recuperar una proposta que va 
redactar un estudiant/a, basada en una reordenació de la 
prosttució. Dos dels seus objectus son: treure a les prosttutes de 
la via pública i eliminar als proxenetes que les exploten (molt 
resumit).

Aquesta proposta la podríem trobar en: “RAVAL PER VIURE” – 
“VOLEM UN BARRI DIGNE”. Acordem amb Ramón que farem 
recerca d’aquesta proposta i li facilitarem.

Ramón ens comenta que estan preparant una exposició (fotos i 
textos) per tal d’explicar la seva realitat i donar a coneixeu-la. 



Voldria que anéssim. Proposem que un cop estgui enllestda 
aquesta exposició, podríem explicar-la i comentar-lo en l’assemblea 
Raval per fer més difusió.

Amb Ramón expliquem quin dia es reunim i a on. Ramón també ens 
verbalitza on el podrem trobar, quan tnguem la necessitat de 
contactar amb ell per contnuar treballant de forma conjunta les 
dues comissions.

-Hem contactat amb el recurs:  “Àmbit Prevenció”. 

Donem a conèixer la nostra existència.

En propera coordinació, tractarem:

- Formació interna del membres de la comissió (dels documents 
penjats a N-1 i d’altres documents, fer resum dels mateixos i 
treballar-los).

- Recerca de la proposta de “RAVAL PER VIURE” – “VOLEM 
UN BARRI DIGNE”. Aportar-la a la comissió i treballar-la també, 
per continuar donant suport a Ramón (comissió PUTA) i anant 
avançant de forma conjunta.


